
 

EXCELENTÍSSIOS SENHOR DOUTOR JUÍZ(A) ELEITORAL DA 1ª OU 6ª 

ZONA ELEITORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através de sua 

representante legal, vem, perante V. Exª, propor REPRESENTAÇÃO PARA 

EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA contra Propaganda Eleitoral dos 

candidatos a Deputado Federal JORGE SOLLA E MOEMA GRAMACHO, 

ambos do PT/COLIGAÇÃO MAIS MUDANÇAS, NOVAS CONQUISTAS, 

pelos fatos abaixo narrados: 

 

Que no dia 3 de agosto de 2014, o Sr. Luiz Fernando Curvelo 

Melo, proprietário da Empresa Pamel Patrimonial Melo Ltda, que tem terreno 

situado à Av. Magalhães Neto, Gleba 4, ao lado do Banco Itaú, Pituba, nesta 

cidade, formulou denúncia demonstrando irresignação contra a colocação de 

cartazes de propaganda eleitoral dos candidatos SOLLA E MOEMA 

GRAMACHO em muro do dito terreno sem sua aquiescência. 

 

O exercício do poder de polícia por parte da Justiça Eleitoral se 

justifica no sentido de se adotar de imediato providências inibindo práticas que se 

manifestem incontestavelmente ilegais, tal como no caso em apreço, restaurando 

de imediado a isonomia e paridade entre os candidatos concorrentes que devem se 

abster de práticas que contrariem a legislação eleitoral. 

 

A resolução do TSE de número 23.404 em seu artigo 12 prevê 

expressamente que em bens particulares, independente de obtenção de licença 

municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda 

eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, 

desde que não excedam a 4m2 e não contrariem a legislação eleitoral, 

sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no § 1º do artigo anterior (Lei 

nº 9.504/97, art. 37, § 2º). 



 

Em diligência no Nuel/MPBA (Núcleo de Apoio às Promotorias 

Eleitorais) a parte denunciante encaminhou comprovante da inscrição na 

Embasa com endereço e titularidade coincidentes com os informados. 

 

     O NIC/MPBA(Núcleo de Inteligência) confirmou que a 

titularidade da dita Empresa é do Sr. Luiz Fernando Curvelo Melo, documento 

este que por ser considerado RESERVADO deixou de ser juntado, diante da 

natureza pública dos processos eleitorais, sendo que encontra-se arquivado no 

NUEL para consulta. 

 

 Pelo exposto, requer o Ministério Público Eleitoral: 

 

1) A imediata retirada de cartazes do muro do terreno situado à Av. 

Prof. Magalhães Neto, s/n, Lote 4, Pituba (Ao lado do Banco Itaú), 

nesta cidade, ou qualquer outro tipo de propaganda eleitoral  

desses candidatos, sem prejuízo de posterior Representação a ser 

formulada perante o TRE visando a aplicação de Multa ou outras 

Penalidades; 
 

2)  A notificação dos Representados para, querendo, se manifestem 

e apresentem defesa, assim como os Representantes da 

COLIGAÇÃO MAIS MUDANÇAS, NOVAS CONQUISTAS; 

 

3) Seja estimado o custo da diligência para que os Candidatos e/ou 

Coligação possam ressarcir as despesas realizadas e a juntada aos 

autos de um relatório circunstanciado sobre a diligência de retirada, 

acaso deferida, para documentar possível Representação ao PRE 

para cobrança de Multa e outras Penalidades; 

 

4) Protesta, ainda, por todos os meios de prova admitidos em 

direito. 

 

Pede deferimento. 

 

Salvador, 15 de agosto de 2014. 

 

Adriana Teixeira Braga 

Promotora Eleitoral 

 


