
ALEGAÇÕES FINAIS 

Eleitoral. Registro de Candidatura. Impugnação. 
Analfabetismo. Revelia. Matéria de Ordem Pública. 
Prosseguimento na instrução.  Realização de prova pericial. 
Conceito: Semi-alfabetizado. Improcedência do pedido. 

O Ministério Público Eleitoral impugnou o registro da candidatura de Ananias Alves 
de Oliveira, por entender que este não preenchia o requisito constitucional do alfabetismo. 
Pugnou pela realização de exame pericial de teste de conhecimento a ser feito pelo impugnado 
diante de profissional habilitado. 

Realizada a citação, o impugnado deixou transcorrer o prazo in albis. 
Por serem as condições de elegibilidade matérias de ordem pública, a revelia não 

tem, nesse processo, o condão de tornar verdadeiros os fatos alegados, por isso o M. M. Juiz 
Eleitoral, entendendo necessária a dilação probatória, deferiu o pedido de realização de teste de 
conhecimentos. 

Três professoras designadas pelo M. M. Juiz aplicaram o teste supracitado, composto 
de cinco questões simples, ao fim do qual atribuíram aos examinados um destes conceitos: 
alfabetizado, semi-alfabetizado e analfabeto. 

Intimado por edital, o impugnado compareceu na data marcada, realizou o exame e 
obteve o conceito “semi-alfabetizado”. 

Antes de nos posicionarmos sobre a procedência do pedido, registramos nosso repúdio 
ao fato de a Constituição Federal considerar inelegíveis apenas os analfabetos, abrindo brecha para 
que os semi-alfabetizados possam concorrer a um cargo eletivo. Ressaltamos a relevância do 
exercício de um cargo público que exige o contato diário com leis, decretos, correspondências 
advindas do Executivo, de Tribunais de Contas e de outros órgãos, públicos ou privados. 

Ainda que não haja um conceito unívoco do que seja alfabetizado, a doutrina entende 
que tal condição ocorre quando a pessoa “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” (conforme Adriano Soares da 
Costa, in “Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral”, Ed. Del Rey, 1998, p. 111). 

Assim, se o alfabetizado lê e escreve com dificuldade, sem domínio completo de tais 
habilidades, que será, então, o semi-alfabetizado? A quem estamos entregando o controle do 
Poder Legislativo? Àqueles que mal sabem decifrar o que eles mesmos não conseguem expressar 
por escrito? 

Não se diga que pequenas populações não exigem líderes políticos de muita cultura. 
Não se fale que “cada povo tem o governo que merece”. A continuar nesse pensamento, poderá 
estar-se incorrendo num ciclo vicioso, pois não se exigindo maiores conhecimentos dos 
legisladores, qual a necessidade que o aspirante a um cargo político terá de dedicar-se aos 
estudos? 

Em que pese esse nosso entendimento, a Carta Magna não veda o registro de 
candidatura aos semi-alfabetizados, portanto, como o impugnado demonstrou estar inserido 
nesse conceito, fica, assim, comprovada a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 4º, da 
Constituição Federal. 

O Ministério Público possui a função precípua de fiscal da lei e defensor da ordem 
jurídica. Não deve, portanto, agir impulsionado pela insana busca de conseguir, a qualquer custo, 
o deferimento do pedido, quando funciona como parte. Antes de tudo, deve almejar promover 
justiça: “dar a cada um o que é seu”, conforme o célebre conceito dessa palavra. 



Assim, apesar de termos ingressado com a presente ação de impugnação, curvamo-
nos ao resultado do exame pericial, que atribuiu o conceito de semi-alfabetizado ao requerido, e 
manifestamo-nos pela improcedência do pedido formulado na inicial. 

Santana, 08 de agosto de 2000. 

                  Millen CASTRO M. de MOURA 
                  Promotor de Justiça Eleitoral 
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