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eventual nulidade processual na primeira oportunidade, sob pena de preclusão."

A respeito do mesmo tema: 

"Viola a boa-fé processual a parte que, ciente de ato que possa gerar nulidade absoluta, abstém-se de se manifestar, a fim de aguardar 
momento mais oportuno para fazê-lo, no que a jurisprudência consolidada do STJ convencionou nomear de "nulidade de algibeira" ou 
"nulidade de bolso." (TRE- AM, Ac. nº 49, de 15.3.2018); "A nulidade processual só pode ser pronunciada quando demonstrado o efetivo 
prejuízo para a parte (art. 219 do CE), devendo ser suscitada na primeira oportunidade que couber ao interessado se manifestar nos autos, 
sob pena de preclusão." (TSE, ED-PC 901-76, de 6.10.2016); "Havendo a necessidade de as partes atuarem com a boa-fé objetiva processual, 
é inadmissível a atitude da embargante, na interposição dos presentes embargos de declaração, negando a qualidade de gestora da 
sociedade, somente na última vez que fala nos autos, e após representar a sociedade empresária em seus atos processuais (o que se está 
denominando de nulidade de algibeira, nulidade guardada ou de carta na manga), em face do que a embargante age contra seus próprios 
atos em ofensa à boa-fé objetiva - venire contra factum proprium -, o que dá azo à condenação em litigância de má-fé." (TRE-MS, Ac. nº 
35606, de 23.2.2016); "Alegação de ausência de intimação de prova documental. A análise detida das cautelares preparatórias e 
instrumental demonstra justamente o oposto, avizinhando-se a preliminar da litigância de má-fé. Demais disso, não se levantou qualquer 
objeção, em tempo e modo devidos, quanto a perguntas formuladas em audiência acerca de documentos que integravam o acervo 
probatório e eram exibidos, no ato, em versão digitalizada. Expediente que também caracteriza, portanto, a chamada "nulidade de 
algibeira", expediente malicioso que é repelido jurisprudencialmente. Por fim, no caso concreto, não foi apontado efetivo prejuízo." (TRE-
SE, Ac. nº 420, de 10.12.2015).

Nesse cenário, diante do comportamento do embargante, que reitera o caráter protelatório constatado nos segundos embargos de 
declaração (Acórdão nº 360/2018), impõe-se a elevação da multa de 2 (dois) salários mínimos aplicada nos segundos embargos de 
declaração para 5 (cinco) salários mínimos, na forma prevista no art. 275, § 7º, do CE, medida que, longe de restringir o exercício regular do 
direito de ação garantido pela Constituição Federal, visa a preservar o postulado da duração razoável do processo, que tem especial relevo 
na esfera eleitoral, além de conferir ampla efetividade ao disposto no art. 97-A da Lei n° 9.504/97 e no art. 6º do CPC, que impõe a todos os 
sujeitos do processo o dever de cooperação para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço destes terceiros embargos de declaração e, acolhendo a preliminar de preclusão arguida pelo Procurador Regional 
Eleitoral, os rejeito e elevo a multa aplicada ao embargante Valdemir Souto de Souza para 5 (cinco) salários mínimos devido ao caráter 
protelatório verificado no presente recurso.  

É como voto.

Goiânia, 6 de dezembro de 2018.

VICENTE LOPES DA ROCHA JUNIOR

Juiz Relator

Julgado - E.Dcl. no RE nº 69359 - Sessão Ordinária em 06/12/2018. Acórdão Nº 381/2018 - Relator Juiz Vicente Lopes da Rocha Júnior. 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. 

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 317/2018/PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XXXVIII, do Regimento 
Interno deste Tribunal (Resolução TRE-GO nº 298, de 18 de outubro de 2018),

CONSIDERANDO o artigo 9º da Resolução TRE-GO nº 252/2016, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Ética no âmbito deste 
Tribunal, RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR as servidoras THAÍS CEDRO GOMES, lotada na Assistência de Pesquisa e Estatística; DÊNIA BRITO SANTOS, lotada no 
Gabinete da Diretoria-Geral e ALBA HELENA MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS, lotada na 88ª Zona Eleitoral, sob a presidência da primeira, para 
comporem a Comissão Permanente de Ética, cujas atribuições estão relacionadas no artigo 15 da Resolução TRE-GO nº 252/2016.

PORTARIA Nº 317/2018/PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 15, inciso XXXVIII, do Regimento
Interno deste Tribunal (Resolução TRE-GO nº 298, de 18 de outubro de 2018),

CONSIDERANDO o artigo 9º da Resolução TRE-GO nº 252/2016, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Ética no âmbito deste 
Tribunal, RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR as servidoras THAÍS CEDRO GOMES, lotada na Assistência de Pesquisa e Estatística; DÊNIA BRITO SANTOS, lotada no 
Gabinete da Diretoria-Geral e ALBA HELENA MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS, lotada na 88ª Zona Eleitoral, sob a presidência da primeira, para
comporem a Comissão Permanente de Ética, cujas atribuições estão relacionadas no artigo 15 da Resolução TRE-GO nº 252/2016.
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Art. 2º DESIGNAR como suplentes, LETÍCIA LARISSA OLIVEIRA, lotada na Assessoria de Planejamento, Governança e Gestão da Secretaria de 
Gestão de Pessoas; MÁRCIA XAVIER DE AZEVEDO, lotada na Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias e ABELARDO FERREIRA 
DOS SANTOS, lotado na 135ª Zona Eleitoral, para atuarem em substituição aos membros titulares em caso de afastamentos legais ou 
impedimentos.

Art. 3º. A composição da comissão será renovada anualmente e alternadamente, na proporção de um terço e dois terços, considerando-se 
um terço a composição formada pelo presidente e primeiro suplente.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Goiânia, 20 (vinte) de novembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente

Despachos

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 154-43.2012.6.09.0000 

PROTOCOLO: 24.596/2012

PROCEDÊNCIA: GOIÂNIA-GO 

RELATOR: JUIZ MARCELO ARANTES DE MELO BORGES

REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 

ADVOGADOS: WASHINGTON SANTOS SOUZA - OAB/GO 37.782 

MOZARTO MACHADO - OAB/GO 12.985

HYULLEY MACHADO - OAB/GO 18.481

LEON GASPAR SAFATLE - OAB/GO 35.396

DESPACHO

Tendo em vista o cumprimento das providências determinadas às fls. 1.016/1.017, bem como o efetivo fornecimento da certidão solicitada 
à fl. 1.023, encaminhe-se o presente à Secretaria Judiciária para as providências pertinentes ao arquivamento do feito. Cumpra-se.

Goiânia, 6 de dezembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente do TRE-GO

2. RECURSO ELEITORAL N. 51-28.2015.6.09.0001 

PROTOCOLO: 29.143/2015

RELATOR: JUIZ MARCELO ARANTES DE MELO BORGES

RECORRENTE: REGINA CELIS SONEGO SALLES 

ADVOGADOS: DYOGO CROSARA - OAB/GO 23.523 

LAURA FERREIRA ALVES DE CARVALHO - OAB/GO 34.601

SUELEM COSTA SILVA - OAB/GO 34.050

DESPACHO

Nos termos exarados na certidão de fl. 391, o acórdão que negou provimento ao agravo regimental (fls. 383/386) transitou em julgado, 

Art. 2º DESIGNAR como suplentes, LETÍCIA LARISSA OLIVEIRA, lotada na Assessoria de Planejamento, Governança e Gestão da Secretaria de 
Gestão de Pessoas; MÁRCIA XAVIER DE AZEVEDO, lotada na Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias e ABELARDO FERREIRA 
DOS SANTOS, lotado na 135ª Zona Eleitoral, para atuarem em substituição aos membros titulares em caso de afastamentos legais ou 
impedimentos.

Art. 3º. A composição da comissão será renovada anualmente e alternadamente, na proporção de um terço e dois terços, considerando-se 
um terço a composição formada pelo presidente e primeiro suplente.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Goiânia, 20 (vinte) de novembro de 2018.

Desembargador CARLOS ESCHER

Presidente


