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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  ELEITORAL  DA  19ª  ZONA  ELEITORAL  –

JAICÓS/PI

PROCESSO N.º 0600134-13.2020.6.18.0019 

CANDIDATO(A): VALDIMIRO MIGUEL DA SILVA 

PARTIDO OU COLIGAÇÃO: PROGRESSISTAS – PP 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pela Promotora ao final assinada,

no regular  exercício  da delegação legal  que lhe é conferida pelo art.  78,  da LC

75/93, vem à presença de V.Exa.,  nos termos do Art.  3º, da LC 64/90, propor a

presente

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA 

de VALDIMIRO MIGUEL DA SILVA, candidato a prefeito de Patos do

Piauí/PI,  devidamente  qualificado nos autos  do Pedido de Registro  nº  0600134-

13.2020.6.18.0019, em face das seguintes razões de fato e de direito:

O  Partido  Progressista – PP de  Patos do Piauí/PI  protocolou pedido de

registro de seus candidatos e junto com ele apresentou a documentação exigida em

lei, autuada em anexo.

O candidato impugnado não buscou demonstrar que é alfabetizado, não

acostando nenhum comprovante de escolaridade, conforme se infere dos autos. 
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Desse modo, o candidato não cumpriu a exigência estabelecida pelo art.

27, inc. IV e §5º da Resolução nº 23.609/2019. 

São condições de elegibilidade, nos termos da Resolução nº 23.609/2019:

Art.  9º  Qualquer cidadão pode pretender investidura em

cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e

legais de elegibilidade e de incompatibilidade, desde que

não  incida  em  quaisquer  das  causas  de  inelegibilidade

(Código Eleitoral, art. 3º, e Lei Complementar nº 64/1990,

art. 1º).

§  1º  São  condições  de  elegibilidade,  na  forma  da  lei

(Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c):

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a)  35  (trinta  e  cinco)  anos  para  presidente  e  vice-

presidente da República e senador;

b) 30 (trinta) anos para governador e vice-governador de

Estado e do Distrito Federal;

c) 21 (vinte e um) anos para deputado federal, deputado

estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito;

d) 18 (dezoito) anos para vereador.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 14, § 4º, previu que

“são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos”.
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O art.  11  da  Resolução  nº  Resolução  nº  23.609/2019,  do  E.  Tribunal

Superior Eleitoral, por sua vez, endossa que “São inelegíveis: I – os inalistáveis e os

analfabetos (Constituição Federal, art. 14, § 4º)”. 

E  prossegue a  referida  Resolução,  em seu art.  27,  assinalando que o

formulário de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) será apresentado

com prova de alfabetização e esta poderá 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.

Assim,  impõe-se  que  o  pedido  de  registro  de  candidatura  seja

acompanhado  de  documento  comprovante  de  escolaridade,  podendo-se  exibir  o

diploma,  histórico  escolar  ou  certidão  expedida  pela  unidade  de  ensino  (TSE –

RESpe nº 8.8941/PI - PSS 27-9-2016). 

A ausência de um desses documentos pode ser suprida, por exemplo, por

meio da apresentação de Carteira Nacional de Habilitação ou, conforme o §5º do art.

27 da Resolução nº 23.609/2019, por declaração de próprio punho preenchida pelo

interessado,  em  ambiente  individual  e  reservado,  na  presença  de  servidor  de

qualquer Cartório Eleitoral.

Este    Parquet,    diligenciando por meios próprios, através do sistema  

BID – Busca Integrada de Dados, VERIFICOU que o candidato não possui CNH

emitida (em anexo). 

Portanto, o candidato deixou de comprovar que preenche os requisitos de

elegibilidade. 

Em face do exposto, requer e espera o MPE:
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1) Seja recebida a presente, autuada e registrada;

2) Sem prejuízo, caso Vossa Excelência entenda possível, pugna pela

intimação do impugnado para  comparecimento,  no  prazo de 72 horas,  a  fim de

firmar presencialmente  declaração de próprio  punho na presença de servidor  do

Cartório Eleitoral, nos termos do §5º do art. 27 da Resolução nº 23.609/2019;

3) Seja determinada a notificação do Impugnado para a defesa que

tiver,  no  prazo  de  7  dias,  podendo  juntar  documentos,  arrolar  testemunhas  e

requerer outras provas, nos termos do art. 41 da Resolução nº 23.609/2019;

4) Se  a  matéria  fática,  com  os  documentos  desta  inicial  e  da

contestação,  estiver  suficientemente  provada,  sem  necessidade  de  dilação

probatória,  seja  julgada  procedente  a  impugnação para  indeferir-se  o  pedido de

registro de candidatura da Impugnada;

Para  o  caso  de  V.Exa.  entender  necessária  a  produção  de  provas,

protesta o Ministério Público Eleitoral por todos os meios em direito admitidos, com o

fim de fazer prevalecer a verdade real dos fatos.

Jaicós/PI, 01º de outubro de 2020.

KARINE ARARUNA XAVIER

Promotora Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral
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