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sEc.vros

TORAL DO DISTRITO FEDERAL

0 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO,

SE

çAO DO DISTRITO FEDERAL, por seu Presidente, respeitosamentevem
requerer a cassaçäo do registro do Sr. OSORIO ADRIANO FILNO co
rim candidato do Partido da Frente Liberal ao Senado Federal pe
las razoes que passa a expor.

No ültimo dia 12.11.86 o candidato Osörio

Adriano

Filho fez propaganda fora do horãrio gratuito reservado ao seu
Partido, em evidente contrariedade ao artigo 39 da Le17.608/86.

certo que para tanto foi autorizado pelo Exmo.Sr.
Dr. Juiz Coordenador da Fiscalizaço da Propaganda Eleitoral no
Distrito Federal. Mas, tambm ë certo que a referida autoridade
era manifestaniente incornpetente para tanto, conforme se demons
trou em reclamaçao própria, da qual se junta copia, pedindo v
nia para integrar os fundamentos all expostos na presente peti
çao.
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Assirn, nenhuni valor pode ser conferido a

autoriza

çäo dada, pelo que efetivarnente irregular a propaganda realiza
da, situaçäo que, de acordo corn os artigos 19, § 49, 79, parä
grafo inico e 99 da Resoluçio n9 12.924/86 do TSE, irnpöe a cas
saçäo do registro do referido candidato.

Corn estas rãpidas consideraç6es e invocando os dou
tos suprirnentos dos erninentes juizes e do ilustre
Regional Eleitoral
leitoral

,

,

Procurador

senipre ciosos na aplicaço da legislaçäo

péde-se a cassaço do registro de Os6rio Adriano

e
Fi

lho conio candidato ao Senado Federal pelo Partido da Frente Li
beral, corn as consequncias daT irierentes, inclusive a anulaçäo
dos eventuais votos que lhe foreni conferidos.

Brasilia, 13 de novembro de 1986.
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EXMA. SRA. DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEI
TORAL DO DISTRITO FEDERAL

0 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO,

SE

:cAo DO 1DISTRITO FEDERAL, por seu Presidente, respeitosarnente
corn apolo no artigo 72 c/co artigo 23, § 19 da Resolução

n9

12.924/86 do Tribunal Superior Eleitoral , vem apresentar

RECLAMACAO

contra átd abusivo, ilegal e arbitrãrio do Exrno. Sr. Dr.

Juiz

Coordenador da Fiscalizaçäo da Propaganda Eleitoral no Distrito
Federal, pelas razEes e para os fins que passa a expor.

1.

A ilustrada Autoridade reclamada deterrninou., ontern,

dia 12.11.86, ültirnodia dapropaganda eleitoral pela televisäo,
a interrupçäo do programa do PMDB-DF para transrnissäo de pronun
ciarnento do Sr. Presidente do Partido da Frente Liberal, candi
dato ao Senado Federal por aquela agrerniação, a pretexto de ha
ver concedido direito de resposta

as acusaç6es que ihe teriarn
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sido dirigidas, em programa anterior, por urn dos candidatos do
PMDB-DF ao Senado Federal, Mer1e Ferreira Lirna.

2.

Ocorre, todavia, que sua Excelncia era e

ë

manifes

tamente incompetente para o atoque praticou. A distribuiçãodos
horirios reservados aos partidos politicos compete ao Tribunal
Regional Eleitoral -- TSE, Resoluçäo 12.924/86, art. 27, II

--

a quem cabe, privativamente, o exame de reclamaç6es e represen
taç6es que objetivern alteraçio na destinaço
vados, conforrne disposiço expressa na mesma Resoluçol2.924/86:

A&-t. 23. A4 kectamaçoe4 e )ieplte4eivta.çoe4 con
-tka o

VILiQ

eumpLmento da4 dizpoziqjeA contLdah

em

Lei ca ne&ta4 1n4tkaçoe4, pox pax.te da4 envc44oxcz4oa
do4 Pax-tA.do4, 4eLL4

xep/Lelentanteio

uexäo ze4 d-Ln.-tgA.da4

aoh TxLbanaA.4

)Lct4 na4

a.04 JuZze4

CapttaAi4

2.

oa candZdcuto.4,
RegA.ovuzk€f,

ELeA.toxaL4

de

Eletto

de.

na4

mat4 LocaLLdade4.

3.

Manifesta, portanto ) a incompetncia da Exma. Autori

dade reclamada que, por certo, näo deve desconhecer a lei e as
InstruçEes do Tribunal Superior Eleitora] . Se a ninguEm 6 dado
descuniprir a lei a pretexto de desconhece-la, corn mais razäo
magistrado, designado para funçEes eleitorais, näo pode

0

desco

nhecer seus limites e sua competëncia.

4.

Assim e desde logo pode-se concluir pela

ilegalida

de do arbitrffrio ato praticado, que causou dano irreparivel

ao

Partido reclarnante e seus candidatos.
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5.

Por outro lado; no a f ä de atingir o resultado deseja

do a Autoridade reclamada näo se preocupou em cercear

0

consti

tucional dire.ito de defesa do Partido reclarnante e de seus can
didatos, abandaftando o procedimento corrente de conceder prazo
para contestar o pedido ou, napior hipätese, dar cincia da
pretensão e da decisEo aos prejudicados -- Lei 5250/67, art.30,

.c

39.

6.

Vale lenibrar que a orientaçäo dessa Col. Corte

no sentido de, requerido o direito de resposta, ser aberta vis
ta ao indigitado ofensor, bem comoao Partido PolTtico respecti
vo e, apäs, ao douto Ministrio PGblico Eleitoral .
se v& rio Processo n9 191/86, onde Da.

Isso E o que

Jacqueline Pitanguy

de

Romani, Presidente do Conseiho Nacional dos Direitos da Mulher,
requereu lhe fosse assegurado o direito de resposta

a

candidata

Leiva Santos. No mesmo sentido os inünieros processos que trami
tam pelos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior.

7.

E näo se argumente que a aproxiniaçäo do trmino do

perTodo da propaganda eleitoral justificaria o abandono do res
peito

a

plenadefesa. pois, no processo acima referido,

ajuizado em 15.10.86

8.

embora

, at6 hoje näo se proferiu decisao.

Confirma-se, portanto, a inequTvoca vontade •de des

prezar leis, instruçes e norruas processuais eleitorais. A uti
1izaçode procedimentos diversos para uma mesma pretensäo por
certo nio enobrece a Justiça Eleitoral do Distrito Federal.
1is houve a clara intenção de esconder do Partido

A

reclamante
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a existëncia do pedido pois o advogado que assina a presente re
clamaçäo, como de hgbito, no .final da tarde do dia 12.11.86 es
teve'na Coprdenacäo Eleitoral e na Diretoria Geral do TRE-DF in
dagando se haviaalgum feito de interesse ou envolvendo o
PMDB-DF em tramitaçäo e recebeu resposta negativa.

9.

Mas näo E sä. Abandonou-se tambëm as normas da Lei

5250/67, aplicavëis ao direito de resposta, conforme dispóe

o

artigo 243, § 39 do C6digo Eleitoral e esclarece a Resoluçào n9
12.437/85 do TSE.

10.

Ngo se sabe porque conferiu-se ao ilustre Presiden

te do PFL o tempo de dois minutos, quando o tempo total do mdi
gitado ofenso,'fot, no dia anterior, urn minuto e seis segundos

o

artigo 30, § 19, letra b -da Lel 5250/67 estabelece que no ca

so de transmissäo por radiodifusão a resposta ou pedido de reti
ficação - deve octrpar tempo igual ao - da transmissäo incriminada
podendo durar no rninimo urn minuto, ainda que aquele tenha sido
menor.

11.

No caso, repita-se, a transmisso incriminada corno

ofensiva durou urn minuto e seis segundos e a resposta mais

de

dois rniriutoS; No mTnirnb fendeu-se o prrintipio da1ea1idade
desprezando-se a isonomia. Desde logo se requer a requisiçodas
gravaçBes dos programas eleitorais de 11 e 12.11 .86, que se en
contram em poder da emissora TV Capital, para prova do alegado.

12.

Al&n do mats, o candidato ao Senado Federal

Wilson
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A

Andrade, sofreu irreparve1 prejuizo pois seu

;1 -

pronuncianiento

fol suprimido do prograrna do PMDB-DF não se sabé corn que funda
mento. Ao'def.erir o direito de: resposta ao candidato do PFL, a
digna autoridãdé reclamada fe.z corn que fosse retirado do ar näo

so

o candidato MaerleFerreiraLirIla, apontado corno ofensor, rnas

tarnbëm o candidato Wilson Andrade, contra quem nada se alega.

13.

Evidencia-se, rnais urna vez, a patente

ilegalidade

do ato praticado pela ilustrada Autoridade reclaniada,

80

punir

quem nadá tinha a ver corn a alegada ofensa.

14.

Pôr outro lado cabe lembrar que a Justiça Eleitoral

näo tern concedido diretto de resposta a quem disp6e de
prOptio no horirio elettoral . Apenas a autoridade que näo

tempo
tern

aceso ao horãrio gratuito 6 que se garante o direito de respos
ta. Quern 6 candidato, deve responder em seu pr6prio tempo.

15.

De tudo isso depreende-se que efetivamente o

Exrno.

Sr. Dr. Juiz Coordenador da Fiscalizaçäo Eleitoral no Distrito
Federal extrapolou suasfunç6es e, corn seu inusitado procedirnen
to, impediu a transrnissäo de propaganda eleitoral licTta, em ma
nifesta infringncia

80

artigo 248 do Cödigo Eleitoral

"W-Lnguim podex5 £mpedL& a pxopaganda eieao
lutZ, ktem izttUza&, aUe&cvt oa pentabak oh me.L04 U
e.L.toh neZa £mpu9nadoh".
16.

E, tal situação, devidamente examinada por quem de

direito, poderã configurar,,inclusive, o tipo penal previsto no
artigo 332 do mesmo COdigo Eleitoral
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"Impedt'i. o exvteZciLo de pxopaganda".

Pena - detençao at

5ei4

me4CA

C.

pagctrne.it

to de 30 a 60 4Lao - malta".

1
17.

0 Partido requerente tern ciéncia que o dano causado

pelo arbitrário ato da Autoridade reclarnada no poderä ser repa
rado. 0 que foi feito näo pode ser desfeito. 0 tempo suprimido
ngo pode ser reposto em razäo do tërmino do periodo reservado e
artigo 240, parffgrafo ünico do Cödigo Eleitoral.

ern respeito

80

18.

Entretanto, reafirma seu vivo interesse no

mento da presente reclamação näo

so

acoihi

como reparaçäo moral rnas,

tambëm, para quese reprima, publicamente, a douta Autoridadere
cl.amadä, que deve se limitar

80

exërcicio das funçOes para as

quais foi designado, abstendo-se de extrapolar sua competëncia.

19.

ill

E, ainda para •que, verificada a prtica de ato

cito, sejarn extraidas peças dos autos e remetidas ao MinistOrio
Püblico Eleitoral para que adote as provid&ncias que

entender

devidas, na fornia do artigo 40 do COdigo de Processo Penal.

20.

Por fim, reitera

0

pedido de requisiçäo das

grava

çöes dos progranlas eleitorais dos dias 11 e 12.11 .86 e invoca
Os

doutos suprinientos dos eminentes senhores juizes desse çol.

Tribunal Regional Eleitoral, confiando no acolliimento da recla
maçäo,para os fins jãexplicitados.

Brasilia,

de

j

e bro de 1986.

fflAM
CAB-DE 2030

Presidente ?kDB-DF
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A SSG,
para os devidos fins
\11½t
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Chof. do Sarviço de Pro(oc&o a Arquvo

scE
'JeIesuna
Q*st. do Subeecrotari. do Servlcoo G.r.,

S

0

PODER JUDICIARLO

TRISUNAL REGIONAL ELE%TORAL

APRESENTAQAO

Nesta data, apresento êstes autos ao

Ex. °

'° Sr.Desembargador Presidente,

para distribuigäo.
Secretaria do

T.R.E.,

em 14 de novembro

de 19

£.
Diretor de Secretaria

DISTRIBUICAO

D. ac

Ex.tm°

Sr..P

Pc42r

anc2- Coelho

BrasIlia, 14 de novembro

de 19 86
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Processo 22]/86 Classe "A"

REMESSA
sta data remeto
I--- ---

Em de.1Lk _de 19.
Qlret*r

%E
echjos tes autos

ti........

JUNTADA
Nosta d 9 6 julpto 403 autos

/tó')t6z1?
segue

tto}r

t\
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PROCESSO N 221/86 - Classe "A"
RELATOR: Desernbargadoi JOSÉ MANOEL COELHO

i

RE LATORIO

Trata-se de pedido de cassagAo do registro do Sr. OSO
RIO ADRIANO FILHO, corno candidato do Partido da Frente Liberal,
ao Senado Federal, dirigido a este Tribunal pelo Presidente do
Movirnento DernocrAtico Brasileiro, SegAo do Distrito Federal.
SAo os seguintes

Os

fundarnentos do pedido:(fls. 02/03).

Ouvido o Procurador Regional Eleitoral nesta assentada, este opinou no sentido de que se julgasse prejudicado
cesso, por se referir

0

pro

A eleiçAo jA finda de 1986.

Este o relat6rio.

if fl 'P 0

Ainda que caracterizada estivesse a infragao, denunci
ada

as

vsperas do Gltirnopleito, a sangAo pleiteada perdeu seu

objeto corn o insucesso da candidatura ern tela, como dernonstrao
resultado das eleiçoes.
Meu voto é por que se julgue prejudicado o pedido, ar
quivando-se

0

processo.

- Desernbargador JOSÉ MANOEL COELHO Rel ator

-

POOER

u
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PROCESSO NQ 221/86

-

FEDERAL

Class• "As

EMENTA

_-

Sessào de

-

InteressadoiPMflB
Assunto: Requerimento de cassaflo de regi. strO de a andidato
Relator: Sr. Døffi_J1Q$tMARQflLQQELHO

Resultado

-

LtasoQc

do

jugamento

- cQ$LPL-
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M4 $tfloaossautos

2.
d

?i. /J.—
P.

t
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PROCESSO N 2 221/86 - Classe "A
PROTOCOL0 N 2 3730/86
ASSUNTO: Requer cassaço do registro do candidato ao Senado Fe
deral, Os6rio Adriano.
INTERESSADO: Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB.
SESSAO DE 20 de abril de 1988.

HP 741
'4C O lii DAO
Requerirnento de cassagao de registro de candidato Denôncia de infração is v&speras do pleito - Perda
de objeto corn o insucesso da candidatura dernonstrado pelo resultado das eleigoes - Prejudicado o pedi
do.

Vistos, etc.
ACORDAM

Os

Ju{zes io Tribunal Regional Eleitoral do

Distrito Federal em considerar prejudicado

0

pedido, nos ter-

mos do voto dbRela€ôr'; Decisao unanirne.
Sala das Sessbës do tribunal Regional Eleitora:I do
Distrito Federal, aos 20 de abril de 1988.

Desernbargadora MARIA THEREZA DE A1RADE BRAGA, Presidente

Desembargador J0

EL COELH , Relator

C

N6BGA, Purador Regional Eleitol

: Dr
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