
Ano 2016, Número 144 Goiânia, quarta-feira, 10 de agosto de 2016 Página 38

Consoante se extrai da Lei nº 9.096/1995, enquanto a filiação partidária é ato bilateral, porque depende da manifestação de vontade do 
eleitor em se filiar e do deferimento do partido a cuja manifestação foi endereçada (art. 17), a desfiliação partidária é ato unilateral, 
potestativo do eleitor, a quem cumpre apenas comunicar seu desligamento ao partido e ao Juiz Eleitoral (art. 21) ou, em não comunicando, 
sua filiação a outro partido implicará no cancelamento das demais (Parágrafo único do art. 22).

Portanto, mesmo que o partido recorrente (PROS) comprovasse que o recorrido se encontrava a ele filiado, antes de se filiar ao PTN, ainda 
assim, não mais subsistiria filiação do recorrido ao recorrente, ou tampouco remanesceria para o recorrente algum direito de obstar ao 
recorrido se desligar do PROS, ou mesmo não lhe seria defeso tentar impedir a filiação do recorrido a outro partido, como no caso se deu ao 
PTN.

Esses fundamentos elidem por completo a alegação do partido recorrente de que a decisão fustigada lhe afetaria diretamente "causando-
lhe severos prejuízos e interferindo no seu quadro de filiados" , até porque, nesse estado de coisas, o único prejuízo vislumbrável nas 
cogitações do recorrente seria de natureza político-partidária, o que não é regido pelo Direito Eleitoral.

A previsão do art. 19, §2º, da Lei nº. 9.096/95, legitima apenas o próprio eleitor, não permitindo que terceiros postulem a emissão de lista 
especial ou mesmo impugnem o seu deferimento. 

Qualquer interesse em anular a filiação deve ser proposto na seara e por via própria.

Outrossim, ainda que se superasse a ilegitimidade do PROS para recorrer, o que somente admito para fins de ponderação, vejo também 
clara a sua falta de interesse recursal, pois na hipótese de eventual reforma da decisão atacada, isto não geraria o efeito (direto ou reflexo) 
de restabelecer suposta filiação do recorrido aos quadros do recorrente, tal como expectado por este último.

Com efeito, penso que o partido recorrente não se qualifica como terceiro prejudicado segundo disposição do Parágrafo único do art. 996 
do CPC, por inexistir relação jurídica entre ele e o recorrido, ou direito seu que possa ser atingido, ainda que reflexamente, pela decisão a 
quo, revelando-se manifesta sua carência de legitimidade e também de interesse recursal neste feito.

Ademais, nada impede que, pretendendo o ora recorrente questionar o prazo de filiação do recorrido, para fins de comprovar o não 
cumprimento do período mínimo de filiação de 06 meses, poderá fazê-lo no momento de eventual registro de candidatura, impugnando-o.

Isso posto, com fulcro no art. 51, inciso XIX, do Regimento Interno conjugado com art. 932, inciso III, do CPC, nego seguimento ao recurso.

Intimem as partes e o Procurador Regional Eleitoral.

Após, retornem os autos ao Juízo originário para arquivamento.

Goiânia, 28 de julho de 2016.
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PROGRESSÃO FUNCIONAL

PORTARIA N. 379/2016  DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
23, inciso VII, do Regulamento Interno, e com fulcro no art. 17, inciso XIX, do Regimento Interno, por delegação de competência 
estabelecida no art. 1º, inciso X, da Portaria PRES n° 233, de 2 de maio de 2016,

Considerando a instrução do PAD n. 5.722/2016, RESOLVE:

Art. 1º Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor RELTON PEREIRA DOS REIS, Técnico Judiciário, na forma dos artigos 4º e 17, da 
Resolução TSE nº 22.582, de 30.8.2007, do padrão 6 da classe "B" para o padrão 7 da mesma classe, com efeitos financeiros a partir de 30 
de agosto do corrente ano.

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

Goiânia, 5 de agosto de 2016.

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor-Geral

PORTARIA N. 379/2016  DG DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
23, inciso VII, do Regulamento Interno, e com fulcro no art. 17, inciso XIX, do Regimento Interno, por delegação de competência 
estabelecida no art. 1º, inciso X, da Portaria PRES n° 233, de 2 de maio de 2016,

Considerando a instrução do PAD n. 5.722/2016, RESOLVE:

Art. 1º Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor RELTON PEREIRA DOS REIS, Técnico Judiciário, na forma dos artigos 4º e 17, da 
Resolução TSE nº 22.582, de 30.8.2007, do padrão 6 da classe "B" para o padrão 7 da mesma classe, com efeitos financeiros a partir de 30 
de agosto do corrente ano.

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

Goiânia, 5 de agosto de 2016.

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor-Geral


