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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

'

ACÓRDÃO N.° 10.829
( de 10 de agosto de 1989 )
RECURSO “9 8.462 - gibis¡ gi - AQBAXQV- §Ã0

PAULO

(205. Zona

- Cgrggeira Césg; - Egg, gg águas ge Sta. Bárbara).
Agravante z

.

Sydney Meana.

Agravados : Diretórios Municipais do PDS e PFL de Águas de San
ta Bárbara .

Igelggigiliggde.Parentesco.Norma
;itugigngl,
~ Arinelegibilidade

de

ordem

cons-

constitg

cional pode ser arguida a
qualquer
tempo, até mesmo na diplomação,
sem
ofensa a qualquer

direito

de cujo conceito estão

adquirido,

excluídos

os

direitos relativos ao interesse públi
co.

Mantém-se a decisão regional que ea;
sou o diploma, não sendo

aplicável a

espécie o art. 219 do CE.
Agravo de Instrumento

.

improvido.

Vistos, etc.
A C 0 R D A H

os Ministros do

Tribunal

Superior

Eleitoral, por unanimidade de votos, negar provimento ao agrg
vo,

nos termos das notas taquigráficas em apenso,

que ficam fg

zendo parte integrante da decisão.
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

Brasília, 10 de agosg'- e 1989.

Presidente em exercicio

í

_....

MIGUEL FERRAN E - Relator

Umuarama ae !um Nnhnd-

r

Mad. 'rss m

vpt.-

RECURSO ELEITORAL N' 8.467 - 4' CLASSE - SÃO PAULÓ
AGRAVANTE : SYDNEY MEANA
AGRAVADO

: DIRETÓRIOS MUNICIPAIS DO PDS E PFL

RELATOR

: O SR. MINISTRO MIGUEL FERRANTE

RELATÓRIO

0 SENHOR IINISTRO MIGUEL FERRANTEt-

Sydney Meana, vereador eleito em Águas de Santa Bárbara

(SP), nos autos do recurso de diplomação interposto pelos Direté
rios Municipais do Partido Democrático Social
da Frente Liberal
ladado a fls.

(PFL),

ôl/ôlv,

(PDS)

e

Partido

agrava de instrumento do despacho

trai

que deixou de acolher seu recurso especial

ao fundamento de inexistir direito adquirido, além de incabível,
na hipótese, a aplicação do art. 219 do Código Eleitoral.
Alega,

em síntese,

dato a vereador,
Partido,

que foi escolhido candi

em convenção do PMDB, e levado a registro

decorrendo o prazo

tada impugnação; que,
diplomação,

o agravante:

legal sem que tivesse sido

eleito,

pelo

apreseg

foi impetrado processo contra

sob a alegação de "inelegibilidade,

por

sua

parentesco

colateral com o Prefeito, que não se afastou do cargo"; que

eg

tende ter sido a decisão homologatôria de sua candidatura um ato
Jurídico perfeito;

que o art. 153,

parágrafo 39,

gurava o respeito ao direito adquirido,
e à coisa julgada";

da CF-69

ao ato jurídico perfeito

que a nova Constituição, em seu art.

so XXXVI,manteve o mesmo entendimento;

" asse

59>inci

que "a indigitada inelegi

bilidade do agravante não surgiu apos o seu registro como
dato a vereador,
de do motivo";

candi

mas Já era conhecida de todos, dada a notorieda

que a nulidade apontada não deve ser entendida cg

mo absoluta pois "transmudou-se em relativa,

dada a

concomitâg

cia da aplicação dos arts. 151, § 19, letra "d",e 153, § 39
Carta Constitucional de 1969";
o art.

219 do Código Eleitoral,

que deve ser aplicado,
"uma vez que,

no

da
caso,

totalmente ausente

nos autos a demonstração de qualquer prejuizo dos agravados".

RE np 8.467-SP

-02-

Rel.

Formado o instrumento.

não foi apresentada resposta.

.Parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral,
I'

70,

~

opinando pelo nao prjfim nto do agravo.

É o relatório.

a fls.

69/

Ivone

RECURSO ELEITORAL R¡ 8.467 n 4¡ CLASSE - SP

AGRAVANTE . SYDNEY MEANA
AGRAVADO

. DIRETÓRIOS MUNICIPAIS DO PDS E PFL

RELATOR

O SENHOR II“ISTRO IIGUEL PERRANTE

V

O

T

O

0 SENHOR MINISTRO MIGUEL FERRANTE :

Como

deflui

diploma de vereador,

do relatório,

cuida-se da cassação

ao fundamento de parentesco

de

colateral

'

com o Prefeito que não se afastou do cargo.

O agravante deduz ofensa ao art. 59,
Constituição Federal,

da

XXXVI,

por

à invocação de direito adquirido

qual

que o registro de sua candidatura fora homologado sem
quer restrição ou impugnação. A par, pretende se aplique
caso a norma do art.

219 do Codigo Eleitoral e alega

ao

diver-

gência Jurisprudencial.
A esse enfoque tem-se como incensurâvel a

decisão

atacada, da qual destaco:

"Todavia, cabe salientar que inexiste di
reito adquirido contra mandamento constitucional vigente. citando-se, a propósito, o

art. 154, parágrafo 19, letra g, da carta
de 1969. então aplicável à época do registro do candidato.

Esse registro foi efetuado contra a nor
ma superior mencionada,

dai não se

cogi

dispositivo
tar na espécie de violação do
invocado para a admissibilidade do recurso
especial.

Também o art. 219 do Codigo não socorre
o recorrente, visto se tratar de

nulidade

absoluta ("Jura et de_Jure") a ocorrida no
registro.
Por fim.

cabe acrescentar com vistas
à
hipótese da letra E (divergência nos Tribu
nais que alem dos precedentes se apresenta

___

;

._
v“ ,

Rec. Eleitoral ni 8.467 - SP
Voto

fls. 2.

rem isolados quanto aos trechos que intereâ
sam ao recorrente e de não se reportarenmaos
Tribunais e acórdãos supostamente dissiden¡,I

tes, não guardam a necessária adequação

ao

caso)."

Na realidade.

a inelegibilidade.em sendo matéria de

ordem pública. pode ser verificada a qualquer tempo, até

mes

mo após a diplomação, sem ofensa a qualquer direito adquirido,
de cujo conceito estão excluídos os direitos relativos ao

in

teresse público.
Por fim,
.

como bem anota a douta Procuradoria-Geral'

Eleitoral, a divergência Jurisprudencial não restou demonstrada.

A essas considerações, nego provimento a

ravo.

2 0 T O

.

0 SENHOR MINISTRO SYDNEY SANCHES

(Vice-Presidente

no exercício da Presidência) z Ai também é matéria constitucig
nal. Estou de acordo.

M

(

L_REC. N! 8L467 -AÇL§. 4' - AG. - SE

E X T R A E O

Rec. ng

8.467 - Cls.

D A

L T A

49 - AG. - SP.

- Rel.

Min. Miguel Ferran-

te.
Agravante

:

Sydney Meana (Adv2

z Dr.

Rubens D.

Pecoli).

Agravados : Diretórios Municipais do PDS e PFL de Águas de Sag

ta Bárbara.
Decisão

: Negou-se provimento ao agravo. Votou

o

Sr.

Ministro

Presidente. Decisão unânime.
Presidência do Ministro Sydney Sanches. Presentes os Ministros
Octávio Gallotti,
rante,

Carlos Madeira,

Roberto Rosas,

Bueno de

Souza,

Orlando Aragão e o Dr.

Ruy

Miguel
Ribeiro

Fe;
Frag

ca, Vice-Procurador Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 10.8.89

dds.

