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JUSTIÇA ELEITORAL
 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO 

 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600087-55.2020.6.22.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE JARU RO
REQUERENTE: DIVINO CARDOSO DA SILVA, PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
 
 
 
 
 
 

SENTENÇA
Nº 212

 

Trata-se de pedido de registro de candidatura  coletivo, apresentado em
17/09/2020, de DIVINO CARDOSO DA SILVA, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 40630, pelo Partido Socialista Brasileiro (40 - PSB), no Município de JARU.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Intimado, o candidato compareceu para realizar a prova de alfabetização,

entretanto não conseguiu demonstrar capacidade alguma de leitura ou escrita, ainda
que de forma simples.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido
de registro.

É o relatório.
Decido.
 
A prova de alfabetização, nos termos do art. 27, § 5º da Resolução TSE n.

23.609/2019, consiste  em o candidato declarar  de próprio punho, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral.

A prova da alfabetização foi realizado em ambiente individualizado e
reservado.  Foi solicitado ao candidato que realiza-se a reescrita de um provérbio da
Bíblia "Provérbios 28:16 O governante sem sabedoria aumenta as opressões, mas os
que odeiam o ganho desonestes prolongarão o seu governo". Como é possível observar
do documento juntado e certidão da servidora do cartório  da 10ª Zona Eleitoral (Id.
16062131 e Id. 16067122), o candidato apenas desenhou as letras do texto, e no
momento da leitura do mesmo texto reescrito, o candidato não foi capaz de ler
nenhuma palavra do texto. O candidato escreveu o próprio nome de forma errônea
"DIVINO DD SIUVA CAROSA".
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Além da realização da própria prova de alfabetização, é possível observar
que no cadastro eleitoral do candidato, com relação ao grau de instrução consta a
informação "analfabeto", informações essas prestadas pelo próprio candidato no
momento de sua última revisão eleitoral (25/04/2019), bem como observa-se que não
foi assinado no campo de coleta de dados biométricos de assinatura. 

O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Ficou demonstrado, portanto, que o candidato não possui capacidade
mínima de leitura e escrita.

 
ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de DIVINO

CARDOSO DA SILVA, para concorrer ao cargo de Vereador.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
 
JARU, 16 de Outubro de 2020.
 
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz da 10ª Zona Eleitoral

Assinado eletronicamente por: LUÍS MARCELO BATISTA DA SILVA
 16/10/2020 12:55:42 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 16772533

20101612554196200000015709450

IMPRIMIR  GERAR PDF


