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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

PROMOTORIA ELEITORAL DA ZONA ELEITORAL DE JARU

Processo n. 0600087-55.2020.6.22.0010
Classe Processual: Registro de Candidatura

PARECER

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Trata de Pedido de Registro  de Candidatura apresentado por  DIVINO
CARDOSO DA SILVA.

Consta o Requerimento de Registro de Candidatura – RRC (ID 4458028),
Certidões Criminais para fins eleitorais (ID 4482462, 4482464, 4482465, 4482466),
cópia de documento oficial de identificação (ID 4482467), Declarações de bens (ID
4482496).  Decisão  Judicial  (ID  5035908).  Intimação  para  realizar  prova  de
alfabetização (ID 13421259).  Teste  de Alfabetização (ID 16062131).  Certidão da
Justiça Eleitoral (ID 16067122). Informação Eleitoral (ID 16075447).

É o relatório.

O  requerente  pleiteia  registro  de  candidatura  e  não  apresentou
comprovante de alfabetização. Assim, foi intimado (ID 13421259) para realizar prova
de alfabetização.

Com efeito, o requerente realizou o Teste de Alfabetização (ID 16062131),
sendo certificado pela Justiça Eleitoral que o candidato não está apto a concorrer,
porquanto não preenche o requisito alfabetização.

Deveras, a prova de alfabetização pode ser suprida por declaração de
próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em
que o candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais, nos termos
do artigo 27, § 5º da Resolução TSE n. 23.609/2019. Contudo, o requerente não foi
considerado alfabetizado.

Quanto a aferição da alfabetização do candidato, apresenta-se o seguinte
julgado.

RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA -
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REALIZAÇÃO DE TESTE
EM CARTÓRIO – CANDIDATO NÃO ALFABETIZADO – IMPROVIMENTO. Aferição
da alfabetização do candidato deve ser feita de modo amplo, de maneira que o
candidato, sabendo ler e escrever, ainda que de forma simples, sem observar o rigor
da  norma  culta  da  Língüa  Portuguesa,  será  considerado  alfabetizado.  Sem
conseguir  demonstrar  essa  capacidade,  o  candidato  não  poderá  ser
considerado alfabetizado e o indeferimento do seu registro é uma exigência
que  se  impõe. (TRE-RN  –  REL:  8137  RN,  Relator:  FERNANDO  GURGEL
PIMENTA,  Data  de  Julgamento:  21/08/2008,  Data  de  Publicação:  PSESS  –
Publicado em Sessão, Data 21/8/2008)
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Nesse  sentido,  não  há,  portanto,  prova  suficiente  da  condição  de
alfabetizado do requerente, sendo medida de rigor o indeferimento do pedido de
registro  de  candidatura,  conforme  disposição  do  art.  14,  §  4º  da  Constituição
Federal.

Ante o exposto, o parecer é pelo indeferimento do pedido registro de
candidatura.

Jaru – RO, 14 de outubro de 2020.

Roosevelt Queiroz Costa Júnior
Promotor Eleitoral
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