
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 nos arts. 127, caput, da Constituição Federal e 69 
da Resolução nº 20.562/00 - TSE, vem, perante V. Exª, OFERECER RECLAMAÇÃO contra 
Francisco de Assis Tavares da Cunha, brasileiro, casado, residente na Rua 2 de Novembro, 30, 
Santana (BA), Terêncio Lino de Queiroz, brasileiro, casado, residente na Rua Padre Aurélio, 
33, Santana (BA), e Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Santana, cujo 
presidente é o primeiro reclamado, conforme os motivos que passa a expor: 

1 – O primeiro e o segundo reclamado são respectivamente candidatos a Prefeito e 
Vice-Prefeito indicados pelo terceiro reclamado. Em 28 de setembro de 2000, dia do último 
comício realizado pelos reclamados, estes determinaram que seus prepostos colassem cartazes de 
sua propaganda eleitoral nas muretas que contornam as plantas da Praça Aurelino da Silva Braga 
Filho, conhecida como “Calçadão”, conforme provam as fotografias anexas, acompanhadas dos 
respectivos negativos. Evidentemente, tais bens pertencem ao município e não poderiam ser 
utilizados para afixação de propaganda eleitoral como se particulares o fossem, atitude vedada pela 
legislação pertinente. 

2 – Determina a Lei nº 9.504/97, em seu art. 37, caput: 
“Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou 
que a ele pertençam, e nos de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a 
tinta e a veiculação de propaganda, ressalvada a fixação de placas, 
estandartes, faixas e assemelhados nos postes de iluminação pública, 
viadutos, passarelas e pontes, desde que não lhes cause dano, dificulte ou 
impeça o seu uso e o bom andamento do tráfego.” 

3 – As muretas de jardim público não estão enquadradas na exceção acima e, ainda 
que estivessem, a conduta continuaria vedada, pois houve dano. Como se vê nas fotografias, a 
praça ficou parcialmente danificada, com péssimo aspecto, devido à colagem acima referida. 
Nesse sentido, já decidiu o TSE, no acórdão nº 15.808/99, citado pelo art. 10, § 2º, da Resolução 
nº 20.562/2000: 

“Nas árvores e jardins localizados em áreas públicas, não é 
permitida a colocação de propaganda eleitoral, mesmo que não lhes 
cause dano.” 

4 – Evidentemente, os dois primeiros reclamados foram responsáveis pela 
depredação dos bens públicos, pois, embora não tenham eles próprios colado os cartazes, 
forneceram a propaganda aludida e determinaram que seus correligionários assim o fizessem em 
plena luz do dia. Nesses termos, leciona o célebre 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.” 

5 – Em situação semelhante de propaganda irregular, o TSE já decidiu que a 
responsabilidade dos partidos é solidária, portanto deve também ser penalizado o Partido da Social 
Democracia Brasileira - PSDB, como se depreende do acórdão nº 15.826C, publicado no DJ de 
11/06/99, p. 90: 

“Recurso Especial. Propaganda Eleitoral Irregular. Outdoor. Sorteio Prévio. 
Obrigatoriedade. Multa. Partido Político. Responsabilidade Solidária. (...) 



O Partido Político ao qual está filiado o candidato beneficiário da 
propaganda eleitoral irregular responde solidariamente pelo pagamento da 
multa imposta. 
Recurso Especial não conhecido.” 

6 – Ademais, o Código Eleitoral já estabelece tal solidariedade: 

“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.” 

7 – No mesmo sentido, leciona o festejado Joel José Cândido (in “Direito Eleitoral 
Brasileiro”, Edipro, 2000, p. 436): 

“É importante salientar que persiste vigente, neste assunto, o Princípio da 
Responsabilidade Solidária entre partidos, coligações e candidatos, do art. 
241 do Código Eleitoral, que deve aqui ser usado para se responsabilizar 
todos, ou qualquer um dos três, pelo descumprimento desta regra. Se a 
propaganda irregular é deles, 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.” 

DOS PEDIDOS 
Por tais razões, o Ministério Público Eleitoral requer: 
a) a notificação dos dois candidatos acima citados, pessoalmente, e do terceiro 

reclamado, por seu presidente, para que, se quiserem, apresentem defesa em quarenta e oito horas, 
sob pena de serem reconhecidos como verdadeiros os fatos narrados; 

b) a notificação sobre a presente reclamação ao advogado cadastrado no Cartório 
Eleitoral como patrono da agremiação reclamada, Dr. Terêncio Cavalcante Tonhá, com endereço 
profissional na Rua Presidente Vargas, 166, Santana (BA), nos termos do art. 69, § 4º, da 
Resolução nº 20.562/2000 do TSE; 

c)  o deferimento e a apreciação de todas as espécies de prova, especialmente a 
documental, constante das fotografias anexas; 

d) a procedência dos seguintes pedidos principais: 
d.1 a determinação aos reclamados para que realizem a pintura das muretas do 

Calçadão em que foram afixados os seus cartazes, devolvendo-as ao seu status quo, sob pena de 
o presidente do partido e os candidatos responderem pelo crime de desobediência; 

d.2 a aplicação da multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, a ser paga pelos 
três reclamados, independentemente da restauração acima, por serem ambas as penalidades 
cumulativas. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 
Nesses termos, aguarda deferimento. 
Santana, 24 de outubro de 2000. 
 

                                         Millen CASTRO M. de MOURA 
                                         Promotor de Justiça Eleitoral 
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