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pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites;  
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

..........................................................................................................

§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação 
tributária federal. 

..........................................................................................................

Como se vê, o pagamento da multa poderá ser dividido pela Justiça Eleitoral, observando-se as regras de parcelamento previstas na 
legislação tributária federal.

Nesse diapasão, o art. 10 da Lei nº 10.522, de 19.7.2002, que dispõe sobre os créditos não quitados dos órgãos federais, determina, litteris:

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, a 
exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.

..........................................................................................................

Destarte, o benefício do parcelamento das multas eleitorais não descaracteriza o aspecto sancionador da pena aplicada. Ademais, trata-se 
de um direito subjetivo do devedor, embora sujeito à análise concreta da autoridade competente. 

In casu, o executado pleiteia o fracionamento do débito em 60 (sessenta) pagamentos, por não ter condições de quitá-lo integralmente.

À vista do exposto, defiro o pedido e autorizo o parcelamento da dívida em 60 (sessenta) vezes, abatido o montante penhorado,  devendo o 
valor de cada prestação ser acrescido de juros equivalentes à variação mensal da taxa SELIC, calculados na forma do art. 13 da Lei nº 10.522, 
de 19.7.2002.

Advirto o requerente, por fim, de que: 1) o pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da intimação do trânsito em julgado da presente decisão; 2) o vencimento das demais parcelas dar-se-á a cada trinta dias, a 
contar da quitação da primeira parcela; 3) fica obrigado o requerente a comprovar a quitação de cada uma das parcelas em até cinco dias 
após o pagamento; e 4) o inadimplemento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais, 
implicará o prosseguimento da execução, com a remessa do feito para a Advocacia Geral da União, nos termos do art. 14-B da Lei nº 10.522, 
de 19.7.2002.

ANTE O EXPOSTO, indefiro a impugnação e defiro o pedido de parcelamento do débito. 

Converto a ordem judicial de indisponibilidade dos ativos financeiros do executado em penhora, na forma do art. 854, § 5º, CPC/2015.

À Secretaria Judiciária para acompanhar a cobrança da dívida, tomando as providências a seu cargo, inclusive a emissão das competentes 
GRU's.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Goiânia, 22 de janeiro de 2019.

Átila Naves Amaral

Juiz Relator

DIRETORIA-GERAL

Atos do Diretor Geral

Portarias

Licença capacitação

PORTARIA N. 9/2019 – DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
46, incisos XVIII e XXXVII, do Regulamento Interno, e artigo 27 da Resolução TRE-GO n. 274/2017,

PORTARIA N. 9/2019 – DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
46, incisos XVIII e XXXVII, do Regulamento Interno, e artigo 27 da Resolução TRE-GO n. 274/2017,
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CONSIDERANDO a instrução contida no PAD n. 11.844/2019, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença para Capacitação à servidora Sofia Soares Pires, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – 
removida a este Regional do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, lotada na Seção de Capacitação, para usufruto no período de 7/3 a 
19/4/2019, referente à primeira parcela do segundo quinquênio aquisitivo de 5/5/2010 a 6/5/2015.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 21 de janeiro de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral

Portaria nº 13/2019 DG e Anexos

PORTARIA N. 13/2019 – DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
disposto no artigo 46, inciso XVIII, da Resolução TRE/GO n° 275, de 18 de dezembro de 2017 (Regulamento Interno),

CONSIDERANDO a Resolução nº 8, de 29 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 18.154/1992, que aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de 
dezembro a 6 de janeiro, previsto no artigo 62 da Lei nº 5.010/66;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, parágrafo único, e artigo 3º, da Resolução TRE/GO nº 203, de 9 de maio de 2013, alterada pela 
Resolução nº 273, de 28 de novembro de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade de executar as despesas já autorizadas por este Regional até o final do exercício financeiro 2018, em 
decorrência do disposto na Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016;

CONSIDERANDO a expedição da Portaria nº 146/2018 – DG, de 18 de dezembro de 2018, 

CONSIDERANDO a existência de erro material na Portaria nº 8/2019 – DG, RESOLVE:

Art. 1º Alterar os anexos I e II da Portaria nº 146/2018 – DG, que estabelece a escala de trabalho das unidades Administrativas deste 
Tribunal para o período de 20/12/2018 a 6/1/2019, nos termos dos anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 8/2019 – DG.

Goiânia, 22 de janeiro de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIARIA

ATOS DA SECRETARIA JUDICIARIA

COMUNICADOS

ATA DE DISTRIBUIÇÃO

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

SECRETARIA JUDICIÁRIA

Ata de Distribuição Ordinária, realizada em 23 de janeiro de 2019, presidida pelo o Exmo. Sr. Desembargador Carlos Hipólito Escher, 
Presidente.

CONSIDERANDO a instrução contida no PAD n. 11.844/2019, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença para Capacitação à servidora Sofia Soares Pires, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – 
removida a este Regional do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, lotada na Seção de Capacitação, para usufruto no período de 7/3 a 
19/4/2019, referente à primeira parcela do segundo quinquênio aquisitivo de 5/5/2010 a 6/5/2015.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 21 de janeiro de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral


