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Outrossim, defiro o pedido formulado pela AGU para determinar a inclusão do nome do executado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 
BRASILEIRA (CNPJ n. 33.642.422/0001-10) em cadastros de inadimplentes dos sistemas bancário e comercial, em especial SPC e SERASA, nos 
termos do art. 782, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, tendo em vista que tal medida foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal - 
STF. 

Destaco que eventuais despesas geradas para a inscrição do gravame correrão às expensas da exequente, sendo indenizáveis ao final, em 
caso de devida comprovação nos autos.

Esclareço ainda que a inscrição no cadastro de inadimplentes poderá ser cancelada, desde que satisfeita integralmente a dívida (§ 4º do art. 
782 do CPC/2015).

Tendo em vista a inércia do executado quanto à quitação do débito exequendo, intime-o, via oficial de justiça, do conteúdo desta decisão e 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde estão seus bens passíveis de penhora e seus respectivos valores para quitar o 
montante atualizado de R$ 3.231.793,24 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e quatro 
centavos), bem como exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de aplicação de multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o total da dívida, por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V e parágrafo único, do 
CPC/2015, como requerido às fls. 38766.

Expeça-se certidão comprobatória do ajuizamento deste cumprimento definitivo de acórdão à AGU, nos termos do art. 828 do CPC/2015, 
com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a 
penhora, arresto ou indisponibilidade.

Após, remetam-se os autos à Advocacia Geral da União para ciência, bem como para requerer o que for de seu interesse no prosseguimento 
do feito.

Goiânia, 23 de julho de 2019.

Jesus Crisóstomo de Almeida
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Portarias

Deferimento de licença para capacitação.

PORTARIA N. 148/2019  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, CONSIDERANDO a instrução contida no 
PAD n. 6158/2019, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença para Capacitação ao servidor Élber Alves Matos, Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro funcional deste 
Tribunal, atualmente lotado na 38ª Zona Eleitoral de Goiatuba - GO, para usufruto no período de 2 a 31/8/2019 (30 dias), referente à 
primeira parcela do primeiro quinquênio aquisitivo de 29/5/2014 a 27/5/2019.

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

Goiânia, 25 de julho de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral

Deferimento de licença para capacitação.
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46, incisos XVIII e XXXVII, do Regulamento Interno, e artigo 27 da Resolução TRE-GO n. 274/2017, CONSIDERANDO a instrução contida no 
PAD n. 6158/2019, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença para Capacitação ao servidor Élber Alves Matos, Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro funcional deste 
Tribunal, atualmente lotado na 38ª Zona Eleitoral de Goiatuba - GO, para usufruto no período de 2 a 31/8/2019 (30 dias), referente à 
primeira parcela do primeiro quinquênio aquisitivo de 29/5/2014 a 27/5/2019.

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

Goiânia, 25 de julho de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral


