
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 99ª ZONA – SANTANA (BA) 
 
 
 

O Ministério Público Eleitoral, utilizando-se do Promotor Eleitoral subscritor desta 
peça, que poderá ser encontrado para intimações e notificações pessoais na Rua Monteiro 
Lobato, Fórum local, Santana (BA), lastreado nos arts. 127, caput, da Constituição Federal, 8º, 
caput, da Lei Complementar nº 64/90, 265 e seguintes do Código Eleitoral e 142 a 145 do 
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, perante V. Exª, irresignado com a 
sentença prolatada nos autos nº 50/2000, vem interpor RECURSO EM AÇÃO DE 
IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA de Lídio José de Souza, já 
qualificado na inicial, conforme razões anexas. 

De início, requer a intimação do recorrido para que, se desejar, ofereça contra-razões. 
Por fim, caso V. Exª, apesar de tudo quanto exposto no arrazoado apenso, mantenha 

sua sentença, que rejeitou a impugnação supracitada, requer a remessa destes autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no qual, com certeza, será dado provimento ao presente 
recurso. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 
Nesses termos, aguarda deferimento. 
Santana, 10 de agosto de 2000. 
 

                   Millen CASTRO M. de MOURA 
                   Promotor de Justiça Eleitoral 



 

RAZÕES RECURSAIS 
 

M. M. Juiz 
Eminentes Julgadores 
 

O Ministério Público Eleitoral ofereceu impugnação ao registro de candidatura 
de Lídio José de Souza, alegando que este possuía o empecilho constitucional do analfabetismo. 
Pugnou pela realização de exame pericial de teste de conhecimento a ser feito pelo impugnado 
diante de profissional habilitado. Citado, o requerido disse que não é analfabeto, pois cursou a 1ª 
série do 1º grau em escolas da zona rural de Santana, contestando, ainda, que, por exercer o 
cargo de vereador, pertence-lhe o direito de concorrer neste pleito. 

O M. M. Juiz, acolhendo as razões esposadas pelo impugnado, rejeitou a 
impugnação supracitada, precipuamente por considerar que o fato de o requerido estar no 
exercício da vereança leva à presunção de ser alfabetizado e lhe outorga o “direito adquirido” a 
pleitear, mais uma vez, uma vaga na Câmara Municipal de sua cidade. 

Apesar da farta jurisprudência transcrita em seu decisum e dos fundamentos em 
que se baseou, não procedeu com razão o M. M. Juiz, ao entender que o candidato analfabeto 
exercente de mandato eletivo possui direito a concorrer novamente sem precisar provar suas 
condições de elegibilidade. Não deve prosperar a decisão que isentou o impugnado de se 
submeter, como outros quatorze pré-candidatos, ao teste de conhecimentos no qual ele 
demonstraria se possui a mínima capacidade de ler e escrever. 

Não existe “direito adquirido” a desrespeitar a Constituição Federal. O fato de 
ser ou ter sido vereador não exime o impugnado de provar, a cada pleito, suas condições de 
elegibilidade. 

A pensar-se de outra forma, o candidato nato não mais precisaria juntar toda 
documentação exigida pelo art. 11, § 1º, da Lei nº 9.504/97. Isto, porém, não ocorre. A norma só 
lhe permite o direito de requerer o registro, mesmo que não indicado em convenção, entretanto 
ele precisa cumprir, a cada eleição, os mesmos requisitos exigidos aos demais pré-candidatos. 
Sobre o assunto, merecem aplausos as observações do brilhante jurista Adriano Soares da Costa 
(in “Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral”, Ed. Del Rey, 1998, p. 394): 

“Os candidatos natos são aqueles filiados que exercem ou já 
exerceram mandatos políticos no Legislativo, ainda que na qualidade de 
suplente, aos quais se garante, independentemente de indicação em 
convenção, o direito de sair candidato pelo seu partido atual. Assim, 
possuem o direito à indicação pelo partido político, e não ao registro de 
candidato, como pareceu dizer a norma glosada. 

Direito ao registro de candidato possui o nacional que 
preenche as condições de registrabilidade (as chamadas condições de 
elegibilidade), sem as quais não poderá obter o direito de ser votado. 
Assim, feito o pedido de registro dos candidatos natos, todos os 
pressupostos serão examinados (as condições próprias e impróprias de 
elegibilidade); inexistente um deles, necessário ao registro, será o 
pedido indeferido, não podendo o candidato nato obter o direito de ser 
votado.” 

Tal compreensão acompanha a decisão de quem possui a última palavra em 
Direito Eleitoral no Brasil – o TSE, que, inclusive, já sumulou a respeito desse assunto: 

“Súmula 15 – O exercício de cargo eletivo não é circunstância 
suficiente para, em recurso especial, determinar-se a reforma da 
decisão mediante a qual o candidato foi considerado analfabeto.” 

Não bastasse a súmula acima, aquela egrégia Corte, por reiteradas vezes, 
decidiu que o fato de o recorrente exercer mandato eletivo não gera presunção absoluta de não 



 

ser analfabeto. Como exemplo, citamos trechos do acórdão lavrado no REsp nº 13.180, Rel. Min. 
Ilmar Galvão: 

“(...) 7. Com efeito, a jurisprudência majoritária dessa Colenda 
Corte Superior Eleitoral é no sentido de que, para a configuração de 
quem pode ser considerado alfabetizado, mister que o candidato saiba 
ao menos ler e escrever, ainda que de forma incorreta, não bastando, 
em absoluto, que apenas consiga assinar o seu nome (...) 

“8. Demais prevendo a norma inserta do art. 14, § 4º, da CF, 
inelegibilidade absoluta, que constitui matéria de ordem pública, parece 
evidente que não pode o Juiz deixar de aferir se presente a condição de 
elegibilidade, através do aludido teste, até porque seria esta a única ou a 
maneira mais eficaz que teria para fazer a aferição, de modo a formar a 
convicção necessária ao proferimento de sua decisão acerca do ponto, 
não havendo assim que se falar em cerceamento ao exercício da 
cidadania ou ilegitimidade do mencionado Juiz de proceder a tal 
aferição. 

“(...) 10. Depois o fato de o recorrente exercer mandato 
eletivo não gera presunção absoluta de não ser analfabeto, ao 
contrário do entendimento manifestado, até porque a regra 
constitucional que prevê a condição de elegibilidade em comento não 
estabelece privilégio com relação aos que possuem ou hajam possuído 
qualquer mandato eletivo. (...)” 

(todos os grifos são nossos) 
Há, também, o REsp nº 13.048, Rel. Min. Nilson Naves, com idêntico 

posicionamento e decisão, por unanimidade, e vale, ainda, serem citadas partes do acórdão exarado 
no REsp nº 13.069, com o mesmo relator: 

“Não o socorre a circunstância de poder assinar seu nome, 
porque tal não significa que reúna condições mínimas que afastem de si 
a qualificação de analfabeto, mesmo porque o “escrito” lançado às fls. 
17 não gera outras conseqüências. De outra banda, o fato de já ter sido 
candidato anteriormente, inclusive com exercício da vereança, não 
afasta o óbice constitucional e legal, que impede o analfabeto de ser 
votado.” 

Por fim, citamos a ementa do acórdão nº 12.287, no RE 10.448, Rel. Min. 
Eduardo Alckmin: 

“Inelegibilidade. Analfabetismo. Não se substitui a conclusão 
do exame feito perante Juiz Eleitoral por indícios inconcludentes de que 
o postulante é alfabetizado.” 

Não se mostra contraditório considerar analfabeto um detentor de cargo eletivo 
que pleiteia nova candidatura. Assusta e causa vergonha é saber que, nas eleições passadas, não 
se fiscalizou corretamente a existência das condições de elegibilidade e alguém que não possui o 
mínimo de conhecimento das letras tenha conseguido alçar uma vitória nas urnas. A omissão 
estatal não possui o condão de alfabetizar o candidato nato, nem de lhe confere o direito 
adquirido a ser registrado sem precisar provar as condições de elegibilidade. 

O fato de o Estado, em pleitos anteriores, ter sido negligente ao permitir que o 
impugnado concorresse, mesmo sendo analfabeto, não pode acarretar permissão a que essa 
situação se perpetue. O que a presente impugnação deseja não é mudar o passado. Não faz parte 
do nosso pedido tornar insubsistentes os anos de mandato do impugnado, nem apagar a 
legislatura ou tornar nulos os serviços prestados pelo edil. O objeto desta impugnação é, neste 
pleito, fazer valer a Constituição Federal, base da nossa legislação. Se ninguém atentou para a 
exigência do art. 14, § 4º, da Carta Magna, nas outras eleições, nada mais podemos fazer em 
relação aos mandatos findos. Por outro lado, aqui está, neste ano, o Ministério Público Eleitoral 



 

vigiando para que a omissão e o erro não se repitam, para que a disposição constitucional não 
seja burlada e esquecida e para que os cidadãos dessa Zona possam ter candidatos que 
preencham os requisitos legais. 

Não estamos exigindo grau de instrução elevado, nem mesmo o domínio absoluto 
das letras. Sabemos, também, que não se proíbe ao semi-alfabetizado o registro de candidatura. 
Estamos bem consciente do conceito fluido de analfabetismo, mas temos certeza de que, para 
escapar a essa condição, a pessoa deve ter a capacidade de interpretar um texto simples e 
construir frases básicas, em suma consiga comunicar-se por escrito, mesmo que de forma 
rudimentar. 

A propósito, merecem ser repetidos os ensinamentos do festejado juiz alagoano 
Adriano Soares da Costa (in “Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral”, Ed. Del 
Rey, 1998, p. 111): 

“É alfabetizado quem sabe ler e escrever, razoavelmente: 
escrever com sentido e concatenação das idéias, ainda que com 
embaraço de gramática; ler com compreensão do texto, do seu sentido, 
ainda que de modo obnubilado e turvo. É analfabeto, ao revés, aquele 
que não sabe ler ou escrever com um mínimo de sentido, ou com total 
impossibilidade de externar seus pensamentos.” 

Em nossa função de fiscal da lei e defensor do regime democrático, apenas 
desejamos que a Constituição seja cumprida e que os eleitores dessa Zona possam ter a opção de 
votar em candidatos que tenham capacidade de legislar por si próprios, sem necessidade de 
recorrerem a outrem ao ler um texto. Sabe-se da relevância dos cargos eletivos, que exigem de 
seus ocupantes o contato diário com palavras escritas, portanto permitir que uma pessoa despida 
do domínio da leitura e da escrita exerça um mandato eleitoral oferece oportunidade a que 
terceiros que leriam ou transcreveriam os documentos para o analfabeto representante do povo 
influenciem ou deturpem a tomada de decisão deste. 

Ressalte-se, ainda, que o documento de fl. 18, citado na sentença, não possui o 
condão de negar que o recorrido seja analfabeto. Em primeiro lugar, foi firmado pelo Secretário de 
Educação do Município e pelo Prefeito, que, data venia, não possuem legitimidade para tanto. Em 
segundo, não comprova como nem por que chegou ao conhecimento de ambos tal informação, pois o 
correto é que isso fosse certificado pela Diretora da Escola em que o recorrido teria estudado, que tal 
documento tivesse sido lavrado em instituição oficializada de ensino. Por último, mesmo que se 
admita a veracidade de tal declaração, há de se ressaltar um fato vergonhoso, mas que, a bem da 
verdade, há de ser dito: em nosso país, principalmente na zona rural (de onde veio o recorrido), as 
salas de aula se mostram superlotadas (mais ainda, no passado, quando uma só professora lecionava 
para alunos de 1ª à 4ª série em uma só classe). Com isso, muitos, especialmente os de 1ª série (caso 
do impugnado), saem dos bancos escolares sem as mínimas condições para ler e escrever, para 
compreender um texto por si só, para redigir um conjunto de frases, fato lastimável, vergonhoso, mas 
verídico. 

Não se faz necessário irmos muito longe. Um dos pré-candidatos que impugnamos 
cursara até a 3ª série e trouxe, inclusive, declaração nesse sentido. Mesmo assim, o M. M. Juiz, 
provavelmente por participar do nosso descrédito quanto ao ensino público de outrora ou quanto à 
validade do documento juntado, deferiu o pedido de exame pericial. O impugnado se submeteu a um 
teste de conhecimentos simples, elaborado por três professoras, e, apesar de ter cursado a 3ª série e de 
já ter concorrido em outros pleitos, não acertou qualquer das simples questiúnculas, não conseguiu 
ler nem escrever coerentemente, tendo recebido o conceito de analfabeto. 

Merecem atenção estes dois detalhes: aquele pré-candidato cursara até a 3ª 
série e já concorrera em eleições anteriores. Era - e continuou sendo, mesmo depois das eleições 
– analfabeto e iria concorrer novamente se não se submetesse ao teste de conhecimentos. 

Ressalta, daí, a relevância do teste requerido na petição inicial, por isso 
entendemos que também o recorrido deva submeter-se àquele exame, sob pena de permitirmos que 



 

perdure o desrespeito à condição de elegibilidade do alfabetismo (ou semi-alfabetismo) nesta Zona 
Eleitoral. 

Por tudo quanto exposto, na certeza de que o art. 14, § 4º, da Carta Magna não 
é letra morta e deve prevalecer sobre a presunção do “direito adquirido do candidato nato”, o 
Ministério Público Eleitoral pugna pela invalidação da sentença proferida no presente processo 
de impugnação, uma vez que indeferiu realização de prova necessária para a instrução do 
processo, decisão que deve ser anulada, determinando-se a realização de teste de conhecimentos 
ao qual o impugnado se submeterá com vistas a aferir se possui a condição de ser, no mínimo, 
semi-alfabetizado. 

Santana, 10 de agosto de 2000. 
 

                            Millen CASTRO M. de MOURA 
                            Promotor de Justiça Eleitoral 
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