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A pretensão do recorrente cinge-se à inclusão do seu nome na lista especial de filiados do PSL, na forma prevista no art. 19, §2º, da Lei nº 
9.096/1995.

O referido dispositivo legal trata da hipótese de filiados que não tenham sido incluídos, por desídia ou má-fé do órgão diretivo do seu 
partido, nas listas de filiação ordinariamente enviadas à Justiça Eleitoral (art. 19 caput da mesma Lei), conferindo-lhes o direito de requerer 
diretamente à Justiça Eleitoral que determine ao órgão partidário reparar a falha através do envio de uma listagem especialmente destinada 
a tal finalidade.

Pertinente colocar em relevo que o instituto jurídico da filiação partidária é o vínculo ou relação que se estabelece entre um partido político 
e um "eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos" , considerando-se "deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, 
com o atendimento das regras estatutárias do partido" (arts. 16 e 17 da Lei nº 9.096/1995). Vale dizer, a Justiça Eleitoral não detém 
qualquer ingerência sobre o ato de filiação partidária, em si, haja vista que a obrigação dos grêmios partidários de remeterem as listas dos 
seus filiados a esta Especializada visa especificamente "arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para 
efeito de candidatura a cargos eletivos" , na precisa dicção do art. 19 da Lei dos Partidos Políticos.

Após exame por completo dos autos, apurei ser fato incontroverso que o recorrente está filiado ao PSL.

Desse modo, embora a ficha de filiação partidária acostada à f. 5 seja documento unilateral, e portanto, insuficiente para comprovação de 
filiação, entendo que o recorrente faz jus ao reconhecimento judicial de que ele se encontra devidamente filiado ao PSL a partir de, pelo 
menos, 28/6/2016, porquanto este fato está comprovado nos autos por documentos que gozam de fé pública (fls.55/56), extraídos do 
Sistema Elo de acesso interno da Justiça Eleitoral, os quais demonstram que o partido inseriu no Sistema Filiaweb os dados de filiação 
partidária do recorrente na referida data, o que se harmoniza com a orientação do verbete de súmula nº 20 do TSE, recentemente 
atualizado no seguinte texto:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada 
por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

DISPOSITIVO

Isso posto, em aplicação simétrica ao art. 932, inc. V, alínea `a¿, do CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão 
recorrida e deferir o pedido de inclusão do nome do recorrente na lista especial do Partido Social Liberal (PSL), assegurando comprovar que 
sua filiação existe, pelo menos, desde 28/6/2016.

A Secretaria Judiciária notificará o Diretório do PSL em Doverlândia/GO para que proceda imediatamente a devida inserção do nome de 
Welber de Souza Santos na listagem de filiados e a submeta à Justiça Eleitoral via sistema FILIAWEB, a fim normalizar a situação.

Goiânia, 30 de agosto de 2016.

VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR

Juiz Relator
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PORTARIA N. 394/2016 – 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 n. 113, de 14 de maio de 2007, e pelo artigo 1°, item VII, da Portaria PRES n. 233, de 2 de maio de 2016,

CONSIDERANDO a instrução e as indicações contidas no PAD n. 5810/2016, RESOLVE:

Art. 1° Ficam designados os seguintes servidores para, sob a coordenação do primeiro, comporem a Equipe de Planejamento da 
Contratação, cujo objeto consiste na aquisição de 100 (cem) pendrives de 16GB, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços n° 38/2016 
do TRE-TO:

MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI – Integrante Demandante;

LEANDRO PIRES RABELO – Integrante Técnico;

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN – Integrante Administrativo.

Art. 2° A Equipe tem o objetivo de realizar os estudos preliminares da contratação demandada e demais providências indicadas na 
Resolução CNJ n. 182/2013.

PORTARIA N. 394/2016 – 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 n. 113, de 14 de maio de 2007, e pelo artigo 1°, item VII, da Portaria PRES n. 233, de 2 de maio de 2016,

CONSIDERANDO a instrução e as indicações contidas no PAD n. 5810/2016, RESOLVE:

Art. 1° Ficam designados os seguintes servidores para, sob a coordenação do primeiro, comporem a Equipe de Planejamento da 
Contratação, cujo objeto consiste na aquisição de 100 (cem) pendrives de 16GB, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços n° 38/2016 
do TRE-TO:

MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI – Integrante Demandante;

LEANDRO PIRES RABELO – Integrante Técnico;

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN – Integrante Administrativo.

Art. 2° A Equipe tem o objetivo de realizar os estudos preliminares da contratação demandada e demais providências indicadas na 
Resolução CNJ n. 182/2013.
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Art. 3° Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Goiânia, 29 de agosto de 2016.

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor-Geral

PORTARIA N. 395/2016 – 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, da Resolução TRE n. 113/2007 – Regulamento Interno e artigos 1º e 3º da Portaria PRES n. 68/2008,

CONSIDERANDO a instrução do PAD n. 6.052/2016, RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os servidores relacionados no anexo desta portaria para substituírem os respectivos titulares das unidades, nos 
períodos descritos, em razão de afastamentos legais dos titulares das funções comissionadas. 

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

Goiânia, 29 de agosto de 2016.

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor-Geral

PORTARIA N. 396/2016 – 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 n. 113, de 14 de maio de 2007, e no artigo 1°, inciso VII, da Portaria PRES n. 233, de 2 de maio de 2016, 

Considerando o disposto na Resolução TRE-GO n. 254, de 21 de julho de 2016; 

Considerando a instrução do PAD nº 5.920/2016, RESOLVE: 

Art. 1° FICAM DESIGNADOS os servidores LAIANE GONÇALVES DE MOURA, representante da Secretaria de Administração e Orçamento, 
RUTE NEIDI FELICIO DO NASCIMENTO, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas, RILDON AURELINO EVARISTO DAMACENO, 
representante da COMSERVZONAS – Comissão de Servidores das Zonas Eleitorais do Estado de Goiás e GUILHERME BATISTA MATIAS, 
representante da INTEGRAZONAS – Comissão Permanente de Apoio à Estratégia e Integração das Zonas Eleitorais para, sob a presidência da 
primeira, comporem a Comissão de Gestão dos Créditos do Benefício Alimentação, nas Eleições de 2016.

Art. 2° Compete à Comissão de Gestão dos Créditos do Benefício Alimentação as atribuições previstas na Resolução TRE-GO n. 254/2016, 
especialmente as de orientar os responsáveis financeiros acerca da aplicação, distribuição, prazos e procedimentos definidos naquela 
Resolução; receber as prestações de contas; verificar a conformidade documental das prestações de contas; diligenciar, quando necessário, 
e encaminhar as contas com o relatório preliminar à Diretoria-Geral.

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

Goiânia, 29 de agosto de 2016.

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor-Geral

Comunicados

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2016

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) – 2016.

Despachos

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - 0889/2016

Solicitação nº: 0889/2016; Favorecido: CARLUCIO JOSE VILELA; Cargo/Função: ANALISTA JUDICIÁRIO; Deslocamento: GOIANIA-GO a 
ESTRELA DO NORTE-GO; Finalidade da Viagem: Auxiliar nos preparativos das eleições municipais sob a incumbência da 118ª ZGO; 
Afastamento: 14/08/2016 a 03/10/2016; Nº de diárias: 50,5; Valor Unitário: 336,00; Total Bruto: 16.968,00; Total Líquido: 15.660,54

Art. 3° Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Goiânia, 29 de agosto de 2016.

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor-Geral


