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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

GABINETE DO JUIZ MEMBRO DA CORTE

 

RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600085-72.2020.6.18.0018 - Valença do Piauí - PIAUÍ
RECORRENTE: LEILIVAN DA SILVA MARTINS

 - OAB/PI 11969ADVOGADO: HORACIO LOPES MOUSINHO NEIVA
RELATOR: JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER

 

 

D E C I S Ã O

 

 

 

ELEIÇÕES 2020. RECURSO. REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.
JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE
(AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO). SANADAS FALHAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A não juntada do documento, quando da apresentação do pedido
de registro, não pode gerar óbice para que, na fase recursal, o
candidato venha a fazê-lo (ausência da preclusão). As condições de
elegibilidade possuem matiz constitucional e, portanto, o direito de
comprovação não preclui enquanto o processo de registro de
candidatura tramitar em instância ordinária. Precedentes do TSE e
desta Corte Regional.

2. Admitidos os documentos apresentados em sede de recurso,
foram supridas as exigências da Resolução TSE nº 23.609/2019 nos
termos do art. 27, VI (cópia do documento oficial de identificação),
IV (prova de alfabetização) e V (prova de desincompatibilização).

3. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença vergasta e
deferir o registro de candidatura.

 

 

Num. 7822220 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: THIAGO MENDES DE ALMEIDA FERRER - 11/11/2020 14:05:14
https://pje.tre-pi.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111109245450200000007579712
Número do documento: 20111109245450200000007579712



Vistos.

 

Trata-se de recurso interposto por , em face daLEILIVAN DA SILVA MARTINS
sentença de indeferimento de seu requerimento de registro de candidatura (RRC) ao cargo de
Vereador do município de Valença do Piauí/PI.

O RRC foi apresentado no ID 7292820 junto aos documentos de IDs 7292870,
7292920, 7292970, 7293020 e 7293070.

Publicado edital na forma do art. 34 da Resolução TSE 23.609/19, decorreu o
prazo sem impugnação do pedido de registro de candidatura, conforme certidão de ID
7293320.

Intimação do recorrente para suprir a ausência dos seguintes documentos: prova
de alfabetização; cópia do documento oficial de identificação e comprovante de
desincompatibilização (ID 7293370).

Petição de ID 7293470 requerendo juntada dos documentos anexados nos IDs
7293520, 7293570 e 7293620.

Certidões do Chefe de Cartório da 18ª ZE/PI acerca da publicação da intimação
no mural eletrônico e da apresentação intempestiva da documentação solicitada em diligência
(ID 7293870, 7293920 e 7293820).

Parecer ministerial (ID 7294170) no sentido do indeferimento do pedido de
registro de candidatura em tela, pela não apresentação de todos os documentos listados no art.
27 da Resolução TSE 23.609/19.

O Juízo da 18ª Zona Eleitoral proferiu sentença não conhecendo a petição
apresentada intempestivamente e indeferindo o registro de candidatura do recorrente (ID
7294320).

Opostos embargos declaratórios (ID 7294570), foram anexados os documentos
faltantes nos IDs 7294670, 7294720, 7294770 e 7294820.

Manifestação do MPE de piso (ID 7295020), requerendo o não provimento dos
embargos, com a manutenção da sentença embargada.

Sentença rejeitando os embargos declaratórios, por entender os mesmos apenas
pretendem rediscutir o mérito da decisão embargada, na qual não verifica nenhum erro
material, omissão, obscuridade ou contradição. Não admite com base na Súmula nº 3 do TSE,
os documentos juntados na fase de recurso (ID 7295120).

Inconformado, o requerente interpôs recurso eleitoral (ID 7295320). Defende a
possibilidade de juntada de documentos, nas instâncias ordinárias, com vistas à correção do
ato, em se tratando de processo de registro e sendo o ato sanável/corrigível. Aponta
jurisprudência do TSE e decisões deste Regional nesse sentido e requer o provimento do
recurso para deferir seu registro de candidatura.
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Após distribuição do presente recurso a este Relator, foram enviados os autos à
Procuradoria Regional Eleitoral que, a despeito de seu entendimento sobre impossibilidade de
juntada de documentos faltantes na hipótese de corretamente intimado o requerente para
sanar o vício, opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso em exame, para
reformar a decisão de piso que indeferiu o registro de candidatura da recorrente (ID 7799620).

 

É o relatório. Decido.

 

Inicialmente, o recurso merece ser conhecido, pois é cabível, tempestivo, foi
interposto por parte legítima e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o recurso foi interposto contra sentença que indeferiu
requerimento de registro de candidatura (RRC) por ausência de documentos exigidos pela
Resolução TSE nº 23.609/2019, necessários para atestar as condições de elegibilidade, a
ausência de inelegibilidade e assim a regularidade do pedido perante a Justiça Eleitoral.

Pois bem. Realmente, sendo intimado a sanar falhas em seu RRC, o pretenso
candidato deixou transcorrer o prazo . Todavia, apresentou, antes mesmo da sentençain albis
ser proferida os documentos nos IDs 7294720, 7294770, 7294670 e 7294820.

Nesses termos, ainda que tenha ocorrido intempestivamente, considerando
posição sedimentada nesta Corte Regional ,  o conhecimento dos referidos1 admito
documentos por entender que sua apresentação a destempo não pode gerar óbice para que o
candidato venha a fazê-lo (ausência da preclusão). Por duas razões:  estarmos em instância1)
ordinária;  as condições de elegibilidade possuírem matiz constitucional e, portanto, não2)
precluir o direito de comprovação enquanto tramitar o processo de registro de candidatura.

Dessa forma, tendo em vista que o deferimento do registro de candidatura pela
Justiça Eleitoral pressupõe a satisfação das condições de elegibilidade e ausência de causas
de inelegibilidade previstas na Constituição Federal e legislação eleitoral, passo à análise dos
documentos apresentados:

 

 a) Cópia do documento oficial de identificação;

Em Relação a tal documento, admitido seu conhecimento em sede recursal, não
cabe tecer maiores comentários, uma vez que constato, no ID 7294720, a apresentação de
fotos (frente e verso) da carteira de identidade do recorrente emitida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Piauí suprindoa exigência do art. 27, VI, da Resolução
TSE nº 23.609/2019.

 

 b) Prova de alfabetização;
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A Constituição Federal prevê expressamente, em seu art. 14, § 4º, que “são
inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos”. Todavia, também no texto de nossa Carta Magna

 o exercício da capacidade eleitoral, seja ativa ou passiva, configura-se como direito político
fundamental.

Como tal, a esse direito deve-se conferir a máxima eficácia, de modo que
qualquer reserva ao seu exercício somente pode ser interpretado restritivamente. Nesse
sentido, cito precedente do c. TSE:

Direito Eleitoral e Constitucional. Recurso Ordinário. Eleições 2018. Inelegibilidade.
Analfabetismo. Art.  14,  § 4º, da  Constituição Federal. Interpretação restritiva. Direito
fundamental à elegibilidade. Provimento.

1. Recursos ordinários em face de acórdão regional que indeferiu o pedido
de registro de candidatura por considerar ausente a comprovação de alfabetização.

2. As causas de inelegibilidades, dentre as quais se inclui o analfabetismo previsto no
art. 14, § 4º, da CF/88, devem ser interpretadas restritivamente. Precedentes.

3. A interpretação do art.  14,  § 4º, da  CF/88  não pode ignorar a realidade social
brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de analfabetismo, que alcança,
ainda, cerca de 7% da população brasileira. Interpretação rigorosa desse dispositivo,
além de violar o direito fundamental à elegibilidade e os princípios democrático e da
igualdade, dificultaria a ascensão política de minorias e excluiria importantes
lideranças do acesso a cargos eletivos.

4. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível. Sempre que o
candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura, ainda que de forma
rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto para fins de incidência da causa de
inelegibilidade do art. 14, § 4º, da CF/88. Precedentes.

5. Além disso, deve-se admitir a comprovação dessa capacidade por qualquer meio hábil. O
teste de  alfabetização, contudo, somente pode ser aplicado: (i) sem qualquer
constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o candidato, suprindo a falta de documento
comprobatório, vedada a sua utilização para desconstituir as provas
de alfabetização apresentadas.

6. No caso, a candidata, mulher e negra, comprovou sua  alfabetização  por meio de
declaração preenchida e assinada por ela, e por meio de declaração de escolaridade de
próprio punho, firmada na presença de servidor da Justiça Eleitoral. Ficou demonstrado,
portanto, que ela possui capacidade mínima de leitura e escrita.

7. Recurso a que se dá provimento, para deferir o pedido de registro de candidatura.

(TSE - RO: 06020569520186260000 São Paulo/SP, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Data
de Julgamento: 17/09/2018, Data de Publicação: PSESS - Mural eletrônico – 17/09/2018)

In casu, o recorrente juntou, no ID 7294770, seu comprovante de conclusão do
Curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Estadual do Piauí, restando

 incontroverso ser pessoa alfabetizada e suprindo a exigência do art. 27, IV, da Resolução
TSE nº 23.609/2019
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 c) Comprovante de desincompatibilização;

A LC nº 64/90 estabelece, em seu art. 1º, II, alínea “l”, como inelegíveis “os que,
servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive
das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao
pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais”.

Diante da pandemia da COVID-19, a contagem desse prazo, nas eleições de
2020, deve seguir o disposto na Lei Complementar 107/2020:

“Art. 1º. As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.

(...) § 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:

(...).

IV - os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta estiverem:

a) a vencer: serão computados considerando-se a nova data de realização das eleições de
2020;

b) vencidos: serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura”

A finalidade dessa causa de inelegibilidade é evitar que o servidor público,
valendo-se de seu cargo/ emprego/função, beneficie sua candidatura influenciando, por sua
posição pública, a escolha do eleitor. Assim, a desincompatibilização visa garantir maior lisura
ao processo eleitoral, protegendo o equilíbrio, normalidade e a legitimidade das eleições.

Constam nos autos, como comprovantes de desincompatibilização do pretenso
candidato, os seguintes documentos: a) termo de desincompatibilização dirigido à Prefeita do
Município de Valença do Piauí, requerendo o afastamento do cargo de Agente de Endemias
que exerce, a partir de 04/06/2020, data que consta em carimbo de protocolo aplicado no
documento (ID 7294670); b) cópia do Diário Oficial dos Municípios de 08/06/2020 contendo o
termo de desincompatibilização do recorrente (ID 7294820).

Tais documentos  da hipótese de inelegibilidade do art. 1º,afastam a incidência
II, alínea “l” LC nº 64/90 e  suprem exigência do art. 27, V, da Resolução TSE nº 23.609/2019
.

 

DISPOSITIVO:
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Com esses fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, conheço e 
 ao recurso, reformando a sentença atacada, para  o requerimentoDOU PROVIMENTO deferir

de registro de candidatura de  para concorrer ao cargo deLEILIVAN DA SILVA MARTINS
Vereador no Município de Valença do Piauí/PI, nas Eleições 2020.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

 

Teresina/PI, 11 de novembro de 2020.

 

 

THIAGO MENDES DE ALMEIDA FÉRRER

Juiz Relator

 

 

 

1  - Porto Alegre do Piauí/PI, Relator(a) Thiago Mendes de AlmeidaRE nº 0600139-50.2020.6.18.0014
Férrer, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 28/10/2020;  –RE nº 600089-76.2020.6.18.0029
Pio IX/PI, Relator(a) Thiago Mendes de Almeida Férrer, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
27/10/2020;  – Pio IX/PI, Relator(a) Teófilo Rodrigues Ferreira,RE nº 0600090-61.2020.6.18.0029
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 28/09/2020;
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