
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 99ª ZONA – SANTANA (BA) 
 
 
 

O Ministério Público Eleitoral, utilizando-se do Promotor Eleitoral subscritor desta 
peça, que poderá ser encontrado para intimações e notificações pessoais na Rua Monteiro 
Lobato, Fórum local, Santana (BA), lastreado no art. 127, caput, da Constituição Federal, vem, 
perante V. Exª, nos autos nº 75/2000, oferecer CONTRA-RAZÕES em RECURSO 
ELEITORAL relacionado à RECLAMAÇÃO (Propaganda Eleitoral) proposto por 
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DA CUNHA, TERÊNCIO LINO DE QUEIROZ e 
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, já qualificados na inicial, cuja juntada 
aos autos supracitados desde já requer. 

Nesses termos, aguarda deferimento. 

Santana, 22 de maio de 2001. 

                 Millen CASTRO M. de MOURA 
                 Promotor de Justiça Eleitoral 

 

 



CONTRA-RAZÕES RECURSAIS 

Eminentes Julgadores 

1 – O Ministério Público Eleitoral, em 1ª instância, ingressou com reclamação por 
propaganda irregular contra os recorrentes, alegando que estes determinaram a seus 
correligionários que colassem, em 28 de setembro de 2000, cartazes de sua propaganda eleitoral 
na Praça Aurelino da Silva Braga Filho, local do último comício de sua campanha,. Juntou 
fotografias para provar que teria sido afetado o art. 37 da Lei nº 9.504/97, especialmente pelo 
dano ao bem público. 

2 – Citados, os reclamados contestaram a autoria e, tacitamente, confirmaram a data 
e o local da prática ilegal. Afirmaram que os cartazes teriam sido colados sem seu conhecimento 
e que não saberiam quem praticara tal ato. Acostaram fotografias da suposta limpeza do local. 

3 – O M. M. Juiz julgou procedente a reclamação, considerando, principalmente, que 
“o fato de as propagandas eleitorais terem sido coladas no dia da realização do comício dos 
representados leva a crer terem sido coladas por determinação deles”, inclusive porque os 
materiais de campanha custam dinheiro e são distribuídos para pessoas e locais escolhidos e 
cumpridoras de ordens dos candidatos e partidos.  

4 – Com razão, o M. M. Juiz. Nenhum candidato, em sã consciência, deixa seus 
materiais de propaganda jogados à toa, muito menos alguém sairia colando cartazes políticos no 
dia e local do último comício, que foi organizado pelos prepostos dos candidatos-recorrentes, 
sem autorização destes. Quem mora em Santana sabe como é um dia de comício, principalmente 
se este for o último que precede as eleições municipais e acontecer na praça principal da cidade. 
Na referida data, as ruas foram tomadas pelos prepostos dos candidatos que, trajando sua farda 
(as camisas), portavam o material de campanha como se fosse sua munição, prontos a organizar 
o local para a festa que seria a última batalha em que se apresentariam seus líderes antes da luta 
final. Ora, quem se atreveria a pregar os cartazes naquela praça sem a autorização dos 
comandantes da campanha política? 

5 – Não se trata de atribuir-se a responsabilidade objetiva, mas de uma presunção 
juris tantum, pois os recorrentes distribuíram os cartazes naquela tarde para “enfeitarem” toda a 
praça e estes foram colados em cordões, nas muretas, no palanque, nas paredes das casas 
próximas, em todos os locais à vista para que ninguém deixasse de visualizar as fotografias dos 
candidatos cujo comício se realizava. Quem mais teria distribuído os cartazes e autorizado a 
fixação destes se não fossem os candidatos? Com certeza, não foram seus opositores... 

6 – Ressalte-se, ademais, que  não importa muito quem efetuou o ato material, mas 
quem o determinou e quem dele se beneficiou, como lecionou o festejado jurista Adriano Soares 
da Costa (in “Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral”, Ed. Del Rey, 1998, p. 
441): 

“Considera-se responsável, nessa hipótese, não o executor da 
ordem (o pintor, o pichador, etc.), mas sim quem determinou e pagou pela 
realização da propaganda.” 

7 – Tal presunção juris tantum já foi defendida pelo brilhante Joel José Cândido (in 
“Direito Eleitoral Brasileiro”, Edipro, 2000, p. 436): 

“Se a propaganda irregular é deles [partidos, coligações e 
candidatos], a presunção é que é deles a autoria da infração e podem assim 

 



ser compelidos a restaurar o bem e pagar a multa. O ônus da prova de 
autoria diversa é do beneficiado pela propaganda. Obrigados a reparar o 
dano, terão regresso contra infrator posteriormente identificado.” 

8 – Aliás, o entendimento do referido autor está em consonância com o espírito do 
Código Eleitoral: 

“Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a 
responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade 
nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos.” 

9 – Dados os fundamentos acima elencados, entendemos correta e justa a sentença do 
M. M. Juiz Eleitoral, que acolheu a reclamação contra a propaganda irregular praticada por 
Francisco de Assis Tavares da Cunha, Terêncio Lino de Queiroz e PSDB, razão pela qual o 
Ministério Público Eleitoral requer que o presente recurso seja improvido por não haver mácula na 
decisão que lhe deu origem. 

Nesses termos, aguarda deferimento. 

Santana, 22 de maio de 2001. 

Millen CASTRO M. de MOURA 
Promotor de Justiça Eleitoral 
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