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Comprovação de alfabetização
de candidato deve ter rigor
menor
analfabeto para ﬁns de incidência
da causa de inelegibilidade. O teste
de alfabetização, contudo, somente pode ser aplicado sem qualquer

constrangimento e de forma a beneﬁciar o candidato”.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Nota de Esclarecimento:
códigos-fonte da urna eletrônica
Plenário do TSE deferiu registro de candidatura de deﬁciente visual que concorre ao
cargo de deputado estadual em SP. TSE.

A comprovação da alfabetização de
candidatos a cargos eletivos deve
ser feita com o menor rigor possível,
por qualquer meio hábil, sem constrangimento e de forma a beneﬁciar
o candidato. O entendimento foi
ﬁrmado pelo Plenário do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (18), ao deferir a candidatura
de José Erivaldo da Silva, deﬁciente
visual, para o cargo de deputado estadual nas Eleições de 2018.
A decisão do TSE foi proferida na
análise de recursos interpostos pela
Procuradoria Regional Eleitoral de
São Paulo e pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) contra acórdão
(decisão colegiada) do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) que negou o pedido de registro
do candidato, levando em consideração a ausência de comprovação
de alfabetização em Braille. No caso,
José Erivaldo demonstrou ser alfabetizado mediante declaração de
próprio punho, ﬁrmada na presença
de servidor da Justiça Eleitoral.
Para a unanimidade dos ministros
do TSE, sempre que o candidato
possuir capacidade mínima de leitura, não poderá ser considerado
analfabeto para ﬁns de incidência
da causa de inelegibilidade prevista
no artigo 14, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1988. O Plenário
acompanhou o entendimento do

relator dos recursos, ministro Luís
Roberto Barroso.
Segundo o relator, não se pode ignorar a realidade social brasileira de
precariedade de ensino e de elevada
taxa de analfabetismo, que alcança
cerca de 7% da população. Em sua
opinião, a interpretação rigorosa do
dispositivo constitucional, além de
violar o direito fundamental à elegibilidade e os princípios democrático
e da igualdade, diﬁcultaria a inserção política de minorias e excluiria
importantes lideranças do acesso a
cargos eletivos
Nesse sentido, Barroso defendeu
que a aferição da alfabetização seja
feita com o menor rigor possível,
podendo admitir-se a comprovação
dessa capacidade por qualquer meio
hábil. Para o relator, como José Erivaldo da Silva comprovou ser alfabetizado por meio de declaração de
próprio punho, deve ser afastada
a causa de inelegibilidade prevista
no artigo 14, parágrafo 4º da Carta
Magna.
O ministro Roberto Barroso acrescentou que “não há que se exigir
comprovação de alfabetização em
Braille de candidato deﬁciente visual
para ﬁns de participação no pleito”.
Segundo ele, “sempre que o candidato possuir capacidade mínima
de leitura, ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado

Conﬁra abaixo a íntegra da nota:
Nota de Esclarecimento
A Justiça Eleitoral esclarece que nunca
entregou códigos-fonte da urna eletrônica para qualquer empresa privada,
seja estrangeira ou nacional.
Esse dado pode ser comprovado no
Edital nº 106/2017, cujo objeto é a
contratação de módulos impressores
para a urna eletrônica. Em momento
algum do documento, está prevista a
entrega dos códigos das urnas, especialmente os módulos criptográﬁcos,
que são os responsáveis por garantir a
identidade e a segurança do processo
eleitoral.
Em virtude da Lei n°13.488/2017 ‒ a
chamada Minirreforma Eleitoral, que
previu a impressão dos votos ‒, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisou
promover ajustes para se adequar à
nova determinação legal.
Assim, o TSE publicou edital com vistas a contratar os módulos impressores, que seriam acoplados nas atuais
urnas eletrônicas para gerar a versão

em papel do voto depositado eletronicamente.
Nesse sentido, o Edital nº 106/2017
prevê apenas o fornecimento de parte
do Sistema Operacional Linux ‒ que
por natureza é um sistema de código
aberto e de conhecimento público ‒,
que no caso da Justiça Eleitoral foi adequado para funcionamento especíﬁco
nas urnas eletrônicas.
Vale ressaltar que a Smartmatic, empresa referida, foi desclassiﬁcada do
processo licitatório por não atender
a requisitos técnicos estabelecidos no
edital. Dessa forma, a Justiça Eleitoral
não manteve nenhum tipo de relacionamento com a empresa em questão
no que se refere a esse objeto.
Todos os esforços da Justiça Eleitoral são e sempre serão no sentido de
garantir a lisura e a transparência do
processo eleitoral, com vistas a garantir o exercício da cidadania e do
direito constitucional ao voto direto
e secreto.
Fonte: TSE

A Justiça Eleitoral esclarece que nunca entregou códigos-fonte da urna eletrônica para
qualquer empresa privada, seja estrangeira ou nacional.

