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fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica 
da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à 
caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas.

19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado.

Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota.

20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na 
incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser 
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 
Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º 
da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) (grifei)

Dito isso, indefiro o pedido de atualização monetária do débito pela Taxa Referencial.

Lado outro, requer a Advocacia Geral da União a imposição de multa e honorários advocatícios ao executado, conquanto não houve o 
pagamento espontâneo do débito. No entanto, haja vista que houve pedido de parcelamento da dívida, consubstanciada está intenção do 
executado em adimplir voluntariamente a obrigação devida, indefiro o pleito sancionatório.

Assim, defiro o pedido de parcelamento da dívida de R$ 33.497,07 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sete centavos) 
em 60 (sessenta) parcelas mensais, consoante previsão insculpida no artigo 10, da Lei n. 10.522/2002, devendo a primeira parcela ser 
adimplida no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta decisão.

P.R.I.

Goiânia, 26 de abril de 2017.

Fabiano Abel de Aragão Fernandes

Juiz Relator

DIRETORIA-GERAL

Atos do Diretor Geral

Portarias

PORTARIA - 69 - 2017 - DG

PORTARIA N. 69/2017 – DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo disposto no artigo 
23, inciso VII, da Resolução TRE-GO n. 113, de 14 de maio de 2007 – Regulamento Interno e no artigo 1º, inciso VII, da Portaria n. 67/2017 – 
PRES, de 21 de fevereiro de 2017, 

Considerando a instrução e indicações contidas no PAD nº 4761/2016, RESOLVE:

Art. 1° Ficam designados os servidores Edson Junho Alves Alexandre (SGP), Loirí Schwingel (VPCRE), Douglas Emanuel da Silva (SAO), Patrício 
Rios Brandão (STI), Leonardo Sapiência Santos (SJD), Luís Gustavo do Lago Quinteiro (CCI), Wandir Leite da Silva Filho (COMSERVZONAS) e 

PRES, de 21 de fevereiro de 2017, 

Considerando a instrução e indicações contidas no PAD nº 4761/2016, RESOLVE:

Art. 1° Ficam designados os servidores Edson Junho Alves Alexandre (SGP), Loirí Schwingel (VPCRE), Douglas Emanuel da Silva (SAO), Patrício 
Rios Brandão (STI), Leonardo Sapiência Santos (SJD), Luís Gustavo do Lago Quinteiro (CCI), Wandir Leite da Silva Filho (COMSERVZONAS) e 

PORTARIA - 69 - 2017 - DG

PORTARIA N. 69/2017 – DGPORTARIA N. 69/2017 – DGPORTARIA N. 69/2017 – DGPORTARIA N. 69/2017 – DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo disposto no artigo 
23, inciso VII, da Resolução TRE-GO n. 113, de 14 de maio de 2007 – Regulamento Interno e no artigo 1º, inciso VII, da Portaria n. 67/2017 – 
PRES, de 21 de fevereiro de 2017, PRES, de 21 de fevereiro de 2017, 
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Ricardo Barbalho Marques (SINJUFEGO) para, sob a coordenação do primeiro, comporem Comissão, a qual será responsável pelo estudo da 
proposta de alteração da jornada de trabalho e do sistema de frequência dos servidores da Justiça Eleitoral em Goiás.

Art. 2º A Comissão deverá apresentar à Diretoria-Geral, no prazo de sessenta dias, os resultados dos trabalhos desenvolvidos.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 26 de abril de 2017.

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIARIA

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO

ACÓRDÃOS

DECISÕES

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 8-41.2015.6.09.0050 

PROTOCOLO Nº 17.588/2015 (50ª ZONA ELEITORAL - URUAÇU/GO)

RELATOR: JUIZ FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES

EMBARGANTE: VALMIR PEDRO TEREZA

ADVOGADOS: AFRANIO COTRIM JUNIOR - OAB: 20907/GO

WILMAR ANTONIO DE LISBOA - OAB: 12144/GO

PAULO SILVA DE JESUS - OAB: 3884/GO

MARCELO RIBEIRO FERNANDES - OAB: 17338/GO

EMBARGADO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - GOIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 
DECIDIDA. EFEITOS PROCASTINATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, como instrumento processual integrativo, têm por objetivo excluir do acórdão recorrido eventual 
obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não apontada efetiva contradição e obscuridade, conclui-se que os embargos apresentados visam apenas à rediscussão da matéria 
decidida com o objetivo de modificar o julgado.

3. Evidenciado o intento do embargante de eternizar a controvérsia decidida ao deduzir teses risíveis, com evidente embaraço à 
administração da Justiça, postergando o direito da embargada de prosseguir com os atos executivos, reconhece-se o caráter 
procrastinatório dos Embargos de Declaração. Multa fixada em 2 (dois) salários-mínimos, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Julgado - E.Dcl. no Ag/Rg no RE nº 841 - Sessão Ordinária em 24/04/2017. Acórdão Nº 426/2017 - Relator Juiz Fabiano Abel de Aragão 
Fernandes. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e, por maioria, em NEGAR 
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e APLICAR MULTA AO EMBARGANTE, nos termos do voto do Relator. Vencido o JUIZ 
Luciano Mtanios Hanna, que manifestou divergência parcial no sentido de excluir a multa por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão proferida às fls. 204/207, que conheceu em parte e negou provimento ao Agravo 

Ricardo Barbalho Marques (SINJUFEGO) para, sob a coordenação do primeiro, comporem Comissão, a qual será responsável pelo estudo da 
proposta de alteração da jornada de trabalho e do sistema de frequência dos servidores da Justiça Eleitoral em Goiás.

Art. 2º A Comissão deverá apresentar à Diretoria-Geral, no prazo de sessenta dias, os resultados dos trabalhos desenvolvidos.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 26 de abril de 2017.

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor-Geral


