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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 47ª ZONA – SÃO JOSÉ 

DE RIBAMAR/MA. 

 

 

RRC nº 0600488-73.2020.6.10.0047 

Requerente: JOSÉ RIBAMAR MATOS SILVA 

Representado/Impugnado: José Lázaro Costa 

 

 

JOSÉ RIBAMAR MATOS SILVA, portador do 

RG:000018212093-7 e inscrito no CPF: 721.744.713-53, Título Eleitoral: 

007632081180, candidato à vereador pelo partido REPUBLICANOS, nos autos 

do registro de candidatura nº 0600488-73.2020.6.10.0047 , alusivo ao 

candidato “JOSÉ LAZARO COSTA” que concorre ao cargo de Vereador pelo 

Partido Republicano da Ordem Social - PROS, vem à digna presença de Vossa 

Excelência apresentar AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA, com base no art. 1º, I, e “1”, LC 64/90, aduzindo e requerendo 

o quanto segue: 

O impugnante/representante é CANDIDATO. Assim, 

apresenta documentos que atestam sua legitimidade. Assim, atuando em múnus 
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fiscalizatório que lhe é garantido, verificou que o impugnado apresentou registro 

de candidatura para o cargo de Vereador. No entanto, conforme se verifica na 

documentação acostada ao seu respectivo pedido de registo de candidatura, o 

impugnado deixou de comprovar escolaridade, e ao tentar sanar tal lapso, juntou 

documento imprestável para tal finalidade. 

O impugnado não apresentou declaração de próprio punho 

válida de que sabe ler e escrever, haja vista que esta deve ser firmada 

impreterivelmente na presença  do Juiz Eleitoral ou de servidor do cartório 

eleitoral por ele designado (certificando-se nos autos essa circunstância) a fim 

de suprir a ausência de comprovante de escolaridade (ou seja, comprovar uma 

alfabetização, ainda que rudimentar do candidato), conforme a inteligência do 

art. 1º, inciso I, alínea “a”, da LC 64/90 e do § 11 do art. 27 da Resolução TSE 

nº 23.455/20151. 

O impugnado, na verdade, juntou “declaração” digitada e 

impressa por meio eletrônico, com assinatura sem qualquer meio de 

autenticação.  

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do TSE, conforme 

se infere dos seguintes precedentes: 

“INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO. 1. A 
jurisprudência do TSE é iterativa no sentido de que a 
declaração de próprio punho, utilizada para suprir o 
comprovante de escolaridade, deve ser firmada na 
presença do juiz eleitoral ou de servidor do cartório 

 
1  § 11.  A ausência do comprovante de escolaridade a que se refere o inciso IV do 
caput poderá ser suprida por declaração de próprio punho, podendo a exigência de 
alfabetização do candidato ser comprovada por outros meios, desde que individual e 
reservadamente. 
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eleitoral por ele designado. 2. Havendo dúvida quanto à 
condição de alfabetização do candidato e quanto à 
idoneidade do comprovante por ele apresentado, o juízo 
eleitoral pode realizar teste, de forma individual e 
reservada, nos termos do art. 27, § 8º, da Res.-TSE n° 
23.373/2011. 3. O não comparecimento do candidato ao 
teste de alfabetização, embora regularmente intimado, 
inviabiliza a aferição da sua condição de alfabetizado. 
Precedente: Agravo Regimental no Recurso Especial 
Eleitoral nº 23-75, rel. Min. Arnaldo Versiani, de 27.9.2012. 4. 
Agravo regimental não provido.” (TSE - Agravo Regimental 
em Recurso Especial Eleitoral nº 12767, Acórdão de 
13/11/2012, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA 
GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: PSESS - Publicado em 
Sessão, Data 13/11/2012) 

*** 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 
2012. ALFABETIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. 
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. VALIDADE, DESDE 
QUE FIRMADA PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL. 
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 182/STJ. 
1. (…) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é 
imprescindível que o candidato firme a declaração de 
próprio punho na presença do juiz ou de serventuário da 
justiça para que esse ato tenha o condão de comprovar 
sua condição de alfabetizado. Precedentes. 3. No caso 
concreto, a declaração de próprio punho apresentada pelo 
candidato não foi firmada perante a Justiça Eleitoral, razão 
pela qual não comprova a condição de alfabetizado do 
agravante.  Agravo regimental desprovido.” (TSE - Agravo 
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 8153, Acórdão 
de 23/10/2012, Relator(a) Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS 
TOFFOLI, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 
23/10/2012) 

Outrossim, inexistindo declaração de próprio punho, o 

impugnado deve ter seu pedido de registro de candidatura negado, haja vista 

que o analfabetismo se configura como causa de inelegibilidade prevista no art. 

1º, inciso I, alínea “a”, da LC 64/90. 
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Como já dito, é imprescindível que uma alfabetização mínima 

e rudimentar seja comprovada pelo(a) requerente a fim de que se possa ser 

candidato(a) a cargo eletivo (art. 1º, inciso I, alínea “a”, da LC 64/90), o que no 

presente caso, não ocorreu. Nesse sentido: TSE - AgR-REspe nº 30104/SE, 

Relator(a) Min. EROS ROBERTO GRAU, PSESS em 27/11/2008.   

Ante o exposto, tendo em vista que o impugnado não 

apresentou o comprovante de escolaridade válido nem compareceu à Justiça 

Eleitoral para firmar presencialmente declaração de próprio punho ou submeter-

se ao teste de alfabetização, requer-se o indeferimento do registro da 

candidatura de JOSÉ LÁZARO COSTA ao cargo de Vereador nas eleições 2020.  

Nestes Termos,  

Pede e espera Deferimento. 

 

São Luís, 02 de outubro de 2020. 

 

 

JOSÉ ODILON RODRIGUES AVIILA 

OAB/MA 20.023 


