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O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Promotor 

Eleitoral signatário, com a devida consideração, vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 

64 c/c artigo 37, da Resolução TSE nº 23.373/2011, ajuizar a presente  

 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE CANDIDATURAAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE CANDIDATURAAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE CANDIDATURAAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE CANDIDATURA    

    

Em desfavor de ANTONIO AUGUSTO DE AGUIARANTONIO AUGUSTO DE AGUIARANTONIO AUGUSTO DE AGUIARANTONIO AUGUSTO DE AGUIAR, brasileiro, 

solteiro, comerciante, RG nº 531073-PTC/AP, CPF 583.473.212-72, Título de 

Eleitor nº 029655741392, residente e domiciliado na Avenida José Bonifácio, 

nº 183, Jesus de Nazaré, Macapá-AP, CEP 68902-210, telefones: (96) 8112-

0060, (96) 9154-2929, (96) 3223-6012 e Fax (96) 3225-6232, o que faz no 

prazo legal e pelas seguintes razões. 

 



No dia 05 de julho deste ano, o Partido Político/Coligação 

PMDB/PRA MACAPÁ SEGUIR CRESCENDO do promovido o incluiu na relação 

dos pré-candidatos escolhidos nas convenções partidárias, fato constatado 

pelo Requerimento de registro de Candidatura (RRC) em apenso.  

Inicialmente, frisa o impugnante a tempestividade do 

presente pedido, considerando que o edital com referência ao registro de 

candidatura do impugnado foi publicado em 08/07/2012, sendo o feito 

nesta data protocolizado. 

                                   Segundo se depreende da anexa documentação e dos 

autos de registro de candidatura nº 180-76.2012.6.03.0010, em trâmite 

perante esse juízo, o impugnado apresentou registro de candidatura para o 

cargo de Vereador sob o nº 15123, contudo, embora seja alistável como 

eleitor, não é elegível, nos termos do art. 14, § 4º, da Constituição Federal, e 

art. 1º, I, “a”, segunda figura, da Lei Complementar 64/90. 

                                  Ora, o impugnado é analfabeto, pois não reúne 

condições de ler e escrever, interpretando com o mínimo de qualidade 

qualquer texto, compilação ou linguagem escrita, inviabilizando a sua 

concorrência ao pleito. 

                                  Deve ser observado, Excelência, em razão da 

declaração acostada às fls. 22, que o impugnado apenas estudou até a 5ª 

série do ensino fundamental, após tal período, jamais retornou aos estudos. 

                                  

A situação do impugnado é publicamente reconhecida no 

âmbito do Município, tanto que é auxiliado quando do preenchimento de 

documentos. Cumprindo salientar que a declaração apresentada para suprir a 

necessidade de comprovação de escolaridade, foi apenas subscrita pelo 

impugnado e escrita por terceiros, como se observa sem qualquer 



dificuldade, tornando-se inválida, na medida em que é necessário que a 

declaração seja lavrada de próprio punho e não apenas assinada. 

 

A Resolução do TSE n. 23.221/2010, em seu art. 26, § 9º, 

assim dispõe: 

§ 9º 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 aferida por outros meios, 

desde que individual e reservadamente. 

 

No mesmo sentido, nossos Tribunais assim têm decidido: 

REGISTRO DE CANDIDATOREGISTRO DE CANDIDATOREGISTRO DE CANDIDATOREGISTRO DE CANDIDATO----AUSÊNCIA DE COMPRAUSÊNCIA DE COMPRAUSÊNCIA DE COMPRAUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃOVAÇÃOVAÇÃOVAÇÃO 

DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DA ESCOLARIDADEDA ESCOLARIDADEDA ESCOLARIDADEDA ESCOLARIDADE-

APRESENTAÇÃO DE MERA CÓPIA DA FICHA DE FILIAÇÃO-

INDEFERIMENTO.INDEFERIMENTO.INDEFERIMENTO.INDEFERIMENTO.    

A ficha de filiação partidária não se constitui em 

documento idôneo para comprovar, por si só, a existência 

do vínculo partidário (TSE, AREspe. N. 26.859, de 

25.09.2006, Min. José Delgado). A ausência de A ausência de A ausência de A ausência de 

comprovante de escolaridade somente “poderá ser comprovante de escolaridade somente “poderá ser comprovante de escolaridade somente “poderá ser comprovante de escolaridade somente “poderá ser 

suprida por declarsuprida por declarsuprida por declarsuprida por declaraaaação de próprio punho, podendo a ção de próprio punho, podendo a ção de próprio punho, podendo a ção de próprio punho, podendo a 

exigência de alfabetização do candidato ser aferida por exigência de alfabetização do candidato ser aferida por exigência de alfabetização do candidato ser aferida por exigência de alfabetização do candidato ser aferida por 

outros meios, desde que individual e reseroutros meios, desde que individual e reseroutros meios, desde que individual e reseroutros meios, desde que individual e reservadamente” vadamente” vadamente” vadamente” 

(Resolução TSE n. 23.221/2010, art. 26, § 9º).(Resolução TSE n. 23.221/2010, art. 26, § 9º).(Resolução TSE n. 23.221/2010, art. 26, § 9º).(Resolução TSE n. 23.221/2010, art. 26, § 9º).    Ausente 

provas exigidas pela Lei n. 9.504/97 e pela Resolução TSE 

n. 23221/2010 para demonstrar o preenchimento dos 

requisitos constitucionais de legibilidade, impõe-se o 



indeferimento do registro do candidato. (RECA 906680 SC, 

Rel. Sérgio Torres Paladino, Julgado em 02/08/2010, 

Publicado em Sessão em 02/08/2010-TER SC). 

Ademais, o impugnado deixou de assinar as declarações de 

entrega de certidões e declaração de bens, às fls. 06 e 07. 

Ante ao exposto, formula-se a presente Ação de 

Impugnação de Registro de Candidatura em desfavor de ANTONIO AUGUSTO ANTONIO AUGUSTO ANTONIO AUGUSTO ANTONIO AUGUSTO 

DE AGUIARDE AGUIARDE AGUIARDE AGUIAR, já qualificado, rogando-se sua procedência para o fim de ser 

indeferido o pedido de registro por ele formulado, visando concorrer às 

eleições de outubro próximo, nos termos do art. 3º e seguintes da lei 

Complementar 64/90. 

Requer-se, ainda, a citação da parte contrária para, 

querendo, contestar a ação, sob pena de revelia e confissão, prosseguindo-

se nos demais termos do processo até final decisão que julgue procedente o 

pedido formulado acima, bem como a produção de todos os meios lícitos de 

prova, notadamente a prova documental, depoimento pessoal do impugnado, 

perícias e inspeções, inclusive aferição por outros meios, desde que 

individual e reservadamente, quanto à exigência de comprovação de 

escolaridade do impugnado. 

    Macapá/AP, 13 de Julho de 2012. 
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