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JANDERSON DE SOUSA SILVA – OAB: 23926/GO 
CÉLIO SANCHES DOS REIS – OAB: 13799/GO 
PAULO MARIA TELES ANTUNES – AOB: 2991/GO 

EMENTA 
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INELEGIBILDIADE, ART. 261, I, DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 
2012. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 15, III,CF/88. INELEGIBILIDADE, ART. 1o, I, "E", 2, LC 
64/90. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 
1 - Se o candidato, na data da diplomação, está com seus direitos políticos suspensos - em decorrência do trânsito em julgado 
de decisão penal condenatória, conhecida apenas em momento posterior ao pedido de registro, por omissão do recorrido -, é 
cabível a interposição de recurso contra expedição de diploma com base no art. 262, I, do Código Eleitoral. 
2 - A superveniente suspensão de direitos políticos configura situação de inelegibilidade, à que se refere o art. 262, I, do 
Código Eleitoral, visto que não há como alguém que não esteja na plenitude desses direitos exercer mandato eletivo. 
3 - Conforme ocorre com as causas de inelegibilidade e as condições de elegibilidade - que são aferidas no momento do 
pedido de registro de candidatura -, no ato de diplomação o candidato não pode igualmente ostentar restrição à plenitude dos 
seus direitos políticos (Art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal). 
4 - As inelegibilidades constitucionais podem ser arguidas tanto na impugnação de candidatura quanto no recurso contra 
expedição de diploma, mesmo se existentes no momento do registro, pois aí não há falar em preclusão. No entanto, as 
inelegibilidades constantes da legislação infraconstitucional só poderão ser alegadas no recurso contra expedição de diploma 
se o fato que as tiver gerado, ou o seu conhecimento for superveniente ao registro, que é o caso dos autos.  
5 - No caso, o recorrido incidiu em causa de inelegibilidade prevista na "Lei de Ficha Limpa" (LC 135/2009), que alterou 
diversos dispositivos da Lei Complementar 64/90, assim, a prática de crime contra o patrimônio pelo Recorrido (art. 155, § 4o, 
IV, do Código Penal) subsume-se à hipótese de inelegibilidade inserta no art. 1o, I, "e", 2, pelo prazo de 8 (oito) anos. 
6 - A extinção da punibilidade concedida pelo benefício do indulto não afasta os efeitos secundários da condenação criminal 
transitada em julgado. 
7 - São nulos os votos atribuídos ao recorrido, visto que o trânsito em julgado de decisão penal condenatória é anterior à data
das eleições e não conhecido no momento do registro de candidatura por conduta imputada ao recorrido. 
8 - Recurso conhecido e provido. 

Julgado - RCED nº 53288 - Sessão Ordinária em 08/08/2013. Acórdão Nº 13927 - Relator Des. Walter Carlos Lemes. Na 
sessão do dia 8.8.2013, o Juiz Abel Cardoso Morais, redator, deu por lido e conferido o acórdão proferido, na sessão do dia 
3.7.2013, no Recurso Contra Expedição de Diploma Protocolo nº 335.823/2012, de Aparecida de Goiânia/GO (132ª Zona 
Eleitoral), de relatoria do Desembargador Walter Carlos Lemes, no qual figura como recorrente o Ministério Público Eleitoral e 
como recorrido, Cláudio Everson da Silva e Souza, representado pelos advogados, Wallace Braz Francisco e Janderson de 
Sousa Silva, em que o Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso Contra Expedição de Diploma - RECD, 
nos termos do voto do redator, Juiz Abel Cardoso Morais, e ficou vencido o relator, Desembargador Walter Carlos Lemes, cujo 
voto foi acompanhado pelo Juiz Airton Fernandes de Campos. Lido e conferido o acórdão.   

PRESIDÊNCIA

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

Portarias 

PORTARIA Nº 522/2013/PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXII, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), RESOLVE: 

Art. 1º LOTAR, com efeitos a contar de 12/08/2013, o(a) servidor(a) efetivo deste Tribunal, THAÍS DOMINGUES DE 
MAGALHÃES, Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado – Operação de Computadores, na Coordenadoria de 
Desenvolvimento e Gestão de Sistemas. 

Goiânia, 12 (doze) de agosto de 2013. 

Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 
Presidente 

Decisões 

PORTARIA Nº 522/2013/PRES 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXII, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/GO nº 173, de 11 de maio de 2011), RESOLVE: 

Art. 1º LOTAR, com efeitos a contar de 12/08/2013, o(a) servidor(a) efetivo deste Tribunal, THAÍS DOMINGUES DE Art. 1º LOTAR, com efeitos a contar de 12/08/2013, o(a) servidor(a) efetivo deste Tribunal, THAÍS DOMINGUES DE 
MAGALHÃES, Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado – Operação de Computadores, na Coordenadoria de MAGALHÃES, Técnico Judiciário, Área Apoio Especializ
Desenvolvimento e Gestão de Sistemas. 

Goiânia, 12 (doze) de agosto de 2013. 

Desembargador JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA 
Presidente 


