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SENTENÇA
  

Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura apresentado pelo Partido Social
Democrático - PSD em favor de Francisco de Santana Castro, para o cargo de vereador de São Lourenço do Piauí –

PI. 
O Cartório Eleitoral certificou o deferimento do DRAP do partido requerente e prestou as informações

existentes no cadastro eleitoral. 
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo deferimento do RRC. 
Notificado para sanar defeito relativo ao comprovante de escolaridade, o Requerente se manteve inerte,

conforme certidão 21125261. 
A Coligação “A Vitória é do Povo”, formada pelos partidos PP e PT rogou o indeferimento do registro de

candidatura (21716535). 
É o breve relatório. Decido. 
Inicialmente, não conheço da petição 21716535, apresentada pela Coligação “A Vitória é do

Povo”, tendo em vista que protocolada após o prazo legal para apresentação de impugnação ao registro de candidatura

ou notícia de inelegibilidade. 
De fato, de acordo com o art. 34, II e III, da Resolução – TSE n. 23.609/2019, que dispõe sobre a

escolha e o registro de candidatos para as eleições, da publicação do edital com os pedidos de registros de candidatura,

os legitimados e o Ministério Público dispõe de 05 (cinco) dias, para impugná-los, e qualquer cidadão, em idêntico

prazo, poderá apresentar notícia de inelegibilidade. 
No corrente caso, a petição apresentada pelo suso referida coligação é evidentemente intempestiva,

porquanto apresentada muito depois de transcorrido o prazo legal. 
Feitas estas considerações, passo ao exame do Requerimento de Registro de Candidatura. 
De acordo com o art. 14, §3°, da Constituição Federal, são condições de elegibilidade, na forma da lei,

a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na

circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima exigida conforme o cargo. 
A seu turno, a Lei complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, estabelece os casos de inelegibilidade e

os prazos de cessação, elencando, portanto, as situações que impedem a candidatura para os cargos eletivos nos

Poderes Executivo e Legislativo. 
Nos termos do art. 1°, I, a, da LC n. 64/90, são inelegíveis, para qualquer cargo, os inalistáveis e os

analfabetos. 
Por consequência, impõe-se aquele que pretende disputar cargo eletivo a apresentação de prova da

escolaridade necessária, conforme exige o art. 27, IV, da Resolução – TSE n. 23.609/2019, in verbis: 
 

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao CANDex:

 
[…]
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IV- prova de alfabetização.

 
No corrente caso, o documento apresentado pelo Requerente, para fins de prova de alfabetização, não

possui a idoneidade necessária para comprovar a escolaridade necessária, sobretudo porque, conforme afirmado no

despacho 18050595, não contém elementos suficientes para demonstrar sua validade, não disponho, inclusive, de

número de registro perante o órgão competente e, tampouco, identifica o responsável que o assina pelo emitente. 
Nada obstante tenha sido notificado para apresentar comprovante válido ou, alternativamente, se

submeter a teste de alfabetização em ambiente individual e reservado, o pré-candidato se manteve inerte, razão porque

considero ausente prova de alfabetização. 
ANTE O EXPOSTO, ausente prova de alfabetização, INDEFIRO o Requerimento de Registro de

Candidatura apresentado pelo Partido Social Democrático - PSD em favor de Francisco de Santana Castro, para
o cargo de vereador de São Lourenço do Piauí – PI. 

Fica o Requerente ciente de que a substituição do candidato deverá observar o disposto no art. 10, §3°,

bem como o prazo previsto no art. 13, ambos da Lei n. 95.04/97. 
Determino o desentranhamento da petição 21716535 e dos documentos que a instruem. 
Expedientes necessários. 
São Raimundo Nonato – PI, data e horário registrados no sistema. 

 
CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS

Juiz da 13ª Zona Eleitoral do Piauí
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