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PORTARIA P N. 75/2020
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no
uso da atribuição que lhe confere o inciso XXIV do art. 22 da
Resolução TRESC n. 7.847, de 12.12.2011 (Regimento Interno), considerando a determinação do Conselho Nacional de Justiça,
contida no art. 7º da Portaria CNJ n. 57, de 20.03.2020; e
- considerando o término do biênio do Doutor Vitoraldo Bridi, Juiz
Efetivo, categoria Juiz de Direito, designado por meio da Portaria P
n. 49, de 07.04.2020, para acompanhar as ações decorrentes do
Coronavírus,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar, a partir desta data, o Doutor Luís Francisco
Delpizzo Miranda, Juiz Efetivo, categoria Juiz de Direito, para
exercer a atribuição relativa ao acompanhamento das ações
decorrentes do Coronavírus, nos termos do art. 7º da Portaria CNJ n.
57/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, sem
prejuízo de sua publicação no Diário da Justiça Eleitoral de Santa
Catarina (DJESC) e no Boletim Interno do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina (BITRESC).
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, em Florianópolis, 23 de junho de 2020.
Desembargador Jaime Ramos
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.
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de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br
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ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral - Biguaçu
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos n. nº 0600037-96.2020.6.24.0002
Prestação de Contas Anual de Partido Político - Exercício 2016
Requerente: Partido Trabalhista Nacional (PTN/PODE) de Biguaçu
Responsáveis: Jeferson Binhotti, Fernando Dias Leal, Carlos
Wanderley Gomes da Silva, Luiz Ricardo Koerich
Advogado(a): Sabrina da Silva OAB/SC 35.556
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Exmo. Juiz Eleitoral da 02ª ZE/SC, Dr. José Clésio
Machado, INTIMO o(a)s interessado(a)s supramencionado (a)s,
para, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos § 1º, art. 34 da
Resolução TSE n. 23.546/2017, manifestar-se acerca da ausência
das peças elencadas:
a) procuração ou instrumento de representação por advogado dos
responsáveis pelo órgão partidário à época do exercício (2016).
Biguaçu, 25 de junho de 2020.
Ellen de Palma Soares
Chefe de Cartório
Autorizada pela Portaria ZE002 n. 03/2019
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financeira ou de bens estimáveis no período. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte. Eu, Cristiano de Souza e Silva preparei e conferi
o presente Edital.Fabiano Costa BelinskiChefe de CartórioAssinatura
por Delegação JudicialPortaria n. 04/2016
Editais
Edital n.º 24/2020
A Excelentíssima Sra. Dra. Liliane Midori Yshiba Michels, MM. Juíza
Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de Canoinhas, no uso de suas
atribuições legais, vem, com fundamento no art. 31, §2º, da
Resolução TSE n. 23604/2019, publicar que o Partido da Social
Democracia Brasileira Municipal - Major Vieira/SC apresentou
prestação de contas relativas ao exercício 2019.Outrossim, os
documentos apresentados ficarão disponíveis a todos os
interessados pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir do qual se abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações, nos termos
do art. 35, parágrafo único, da lei n. 9.096/95.Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte. Eu, Cristiano de Souza e Silva preparei e conferi
o presente Edital.Fabiano Costa BelinskiChefe de CartórioAssinatura
por Delegação JudicialPortaria n. 04/2016

12ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Decisões/Despachos

3ª Zona Eleitoral - Blumenau
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA Nº 0600011-95.2020.6.24.0003
Requerente: Dalva da Silva Assini
Advogado: Rafael Phillipe de Oliveira, OAB/SC 32775
DESPACHO
R.h.
Sobre a informação de ID 1886088, intime-se a parte autora para
manifestação no prazo de 48 horas.
Com a manifestação ou decorrido o prazo, vistas ao MPE por igual
prazo.
Tudo cumprido ou decorrido ambos os prazos, tornem conclusos.
Blumenau, 24 de junho de 2020.
Cíntia Gonçalves Costi
Juíza Eleitoral da 03ªZE/Blumenau

8ª Zona Eleitoral - Canoinhas
Atos Judiciais
Editais
Edital n.º 23/2020
A Excelentíssima Sra. Dra. Liliane Midori Yshiba Michels, MM. Juíza
Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de Canoinhas, no uso de suas
atribuições legais, vem, com fundamento no art. 44, inciso I, da
Resolução TSE n. 23604/2019, publicar que o Partido Social
Democrático Municipal - Canoinhas/SC apresentou declaração de
ausência de movimentação de recursos relativas ao exercício 2019,
indicando como responsáveis: Gilberto dos Passos (Presidente) e
Wilmar Sudoski (Tesoureiro).Outrossim, qualquer interessado
poderá, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital,
apresentar impugnação em petição fundamentada e acompanhada
das provas que demonstrem a existência de movimentação

PETIÇÃO CÍVEL nº 0600028-07.2020.6.24.0012 (PJE)
REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
Advogado do(a) REQUERENTE:
UBIRACI FARIAS - SC21650
Vistos.
Trata-se de ‘Pedido para realização de campanha educativa e
informativa sobre o enfrentamento ao COVID-19' protocolizaado pelo
Município de Florianópolis. Alega que (i) as primeiras medidas de
enfrentamento à pandemia de COVID-19 foram tomadas em
13.03.2020 e, desde então, está seguindo rigorosamente as
disposições dos Decretos e Leis municipais a respeito do tema, bem
como efetuando publicidade institucional com intuito de educar,
informar e orientar a população, (ii) a divulgação de informações e
orientação à população sobre a pandemia é vital e deve continuar
sendo feita nos próximos meses, (iii) a publicidade institucional é
autorizada pelo artigo 37, §1º, da Constituição Federal, contudo, há
previsão de limitação de gastos com a rubrica no primeiro semestre
do ano de eleição, nos moldes do artigo 73, VIII, da Lei n. 9.504/97,
(iv) os gastos com publicidade institucional em razão do
enfrentamento da pandemia de COVID-19 não estavam previstos, (v)
a média dos gastos no primeiro semestre dos 03 (três) últimos anos
que antecedem a eleição está em vias de ser atingida, sendo
necessária a permissão de superação do teto previsto no artigo 73,
VIII, da Lei n. 9.504/97, pelo ente municipal, (vi) entre 01.01.2020 e
13.03.2020 foram gastos R$ 484.337,14 com publicidade
institucional e com o agravamento da pandemia de COVID-19 esta
despesa saltou para R$ 1.432,505,87 no período de 14.03.2020 e
04.06.2020, (vii) caso não autorizada a extrapolação do teto legal,
haverá necessidade de suspensão da publicidade institucional, (ix) a
Lei das Eleições prevê a possibilidade de autorização de forma
excepcional da realização de publicidade pelos órgãos públicos
quando comprovada/declarada situação anormal de urgência
pública, nos moldes do artigo 73, VI, b e c, da Lei n. 9.504/97.
Requer, portanto, (A) autorização para que não se computem os
valores gastos com publicidade relacionada ao enfrentamento do
COVID-19 no coeficiente previsto no artigo 73, VIII, da Lei n.
9.504/97; ou, alternativamente, (B) autorização para realização de
publicidade institucional pelo Município de Florianópolis, unicamente
com caráter informativo, educativo e de orientação social a respeito
das medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia de
COVID-10, mesmo que superando a média de gastos do primeiro
semestre dos últimos 03 (três) anos que antecedem as eleições
municipais.
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Apresentados documentos junto com a peça inaugural.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral se manifesta no sentido de
que não existe necessidade pública, nem urgência aptas a
autorizarem a realização de publicidade excepcional dos 03 (três)
meses que antecedem a eleição, bem como que apenas uma
alteração legislativa poderia permitir o atendimento da pretensão do
Município.
É o relatório. DECIDO.
A controvérsia discutida pelo Município de Florianópolis tem relação
com condutas vedadas pelos agentes públicos no ano das eleições,
quais sejam (i) a possibilidade de realização de publicidade
institucional nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e
(ii) a possibilidade de superação do teto da média de gastos com
publicidade institucional no primeiro semestre dos últimos 03 (três)
anos que antecedem o ano eleitoral.
A primeira hipótese é regulamentada pelo artigo 73, VI, b, da Lei n.
9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Do texto legal é possível extrair a hipótese de possibilidade de
autorização da realização de publicidade institucional nos 03 (três)
meses que antecedem o pleito institucional, excepcionalmente, em
caso de grave e urgente necessidade pública reconhecido pela
Justiça Eleitoral.
A segunda hipótese é regulamentada pelo artigo 73, VIII, da Lei n.
9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com
publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, que
excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos
anos que antecedem o pleito;
Percebe-se que, neste caso, o legislador veda expressamente a
extrapolação da média de gastos com publicidade no primeiro
semestre dos últimos 03 (três) anos que antecedem as eleições,
inexistindo previsão de situação excepcional capaz de autorizar o
desrespeito ao teto estabelecido.
Feito este introito, verifica-se que, no caso, em que pese mencionar
as duas hipóteses acima indicadas, o Município de Florianópolis
pretende, na verdade, autorização para extrapolar o teto previsto no
artigo 73, VII, da Lei n. 9.504/97 - através da exclusão dos gastos
com publicidade relacionados à COVID-19 do coeficiente ou da
autorização para extrapolação do teto previsto legalmente.
Não há pedido expresso de autorização para realização de
publicidade institucional nos 03 (três) meses que antecedem as
eleições, de forma que o artigo 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97, não
pode ser utilizado como fundamento para o pedido e, nem mesmo,
como fundamento para a decisão deste juízo eleitoral.
A análise, portanto, fica restrita à segunda hipótese (possibilidade de
extrapolação do teto de gastos previsto no artigo 73, VII, da Lei n.
9.504/97).
Os pedidos, contudo, não merecem acolhimento.
A norma prevista no artigo 73, VII, da Lei n. 9.507/94, como já
adiantado, é taxativa e não prevê hipótese excepcional, nem mesmo
com autorização prévia da Justiça Eleitoral, não cabendo a este juízo
realizar a interpretação extensiva da norma com aplicação análoga
do disposto no artigo 73, VI, b, da Lei n. 9.507/94, por exemplo.
A respeito, colhe-se da jurisprudência:
"Eleições 2012. Embargos de declaração. Recurso especial eleitoral.
Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Gastos
excessivos com publicidade institucional no primeiro semestre do
ano da eleição. Abuso de poder político/autoridade. Desvirtuamento
da publicidade institucional. Ausência de omissão, contradição ou
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obscuridade. Pretensão de novo julgamento da causa. Embargos
rejeitados. 1. Gastos com publicidade institucional. Conforme o
acórdão embargado i) não se cuida de interpretar extensivamente
norma restritiva de direitos, pois não se está restringindo situação
fática não prevista em lei, mas apenas buscando a finalidade da
norma; ii) o art. 73, inciso VII, da Lei n° 9.504/1997 não fixa critério
para a análise dos gastos com publicidade institucional no primeiro
semestre do ano da eleição, devendo o intérprete, baseado na
compreensão do princípio da igualdade de chances e na leitura
sistemática das normas de regência, verificar a existência de ilícita
concentração de gastos, mormente quando o gasto excessivo
objetivava o grave desvirtuamento da publicidade institucional em
benefício de candidatura à reeleição, como ficou comprovado; iii) não
há aplicação de critério mensal ou semestral, mas evidente
concentração (desproporcionalidade) dos gastos com publicidade
institucional no primeiro semestre do ano da eleição (68% dos gastos
realizados em 2011, 24% a mais do que os realizados em 2010 e
94% dos gastos do ano de 2009), indicando outro fundamento do
acórdão regional no sentido de que "os números demonstram que os
gastos em excesso foram bastante expressivos, superiores a 80%
(oitenta por cento) do valor autorizado por lei, o que torna a conduta
ainda mais grave". [...]" (Ac de 24.5.2016 no ED-REspe 33645, rel.
Min. Gilmar Mendes). Sem grifos no original.
Ademais, sequer houve a demonstração de necessidade real de
extrapolação do teto de gastos com publicidade, tendo em vista que
(i) a média do primeiro semestre dos últimos 03 (três) anos é de R$
4.090.858,83 (p. 5, da petição inicial), (ii) até 04.06.2020 foram
gastos R$ 1.432.505,87 com publicidade institucional, sendo que,
deste total, foi comprovada a necessidade de apenas R$ 241.043,16
para realização de campanhas educativas, informativas e de
orientação sobre o enfrentamento da pandemia de COVID-19 em
dois meses (março a maio de 2020).
Da análise dos documentos apresentados pelo Município de
Florianópolis, percebe-se que ainda estavam disponíveis, em
04.06.2020, R$ 2.658.352,96 para gastos com publicidade
institucional no primeiro semestre deste ano eleitoral, quantia que
seria suficiente para realização de até dez campanhas educativas
sobre a pandemia nos moldes daquela indicada pela própria
municipalidade.
Por fim, destaco que as outras esferas governamentais (estadual e
federal) continuam e continuarão realizando campanhas informativas
sobre o enfrentamento da pandemia, bem como existe a
possibilidade de realização de campanhas nas mídias sociais
elaboradas e executadas por servidores da própria municipalidade,
com baixíssimo custo, de forma que os cidadãos não ficariam
desamparados, no sentido informacional, durante a pandemia.
Por todo exposto, REJEITO os pedidos formulados pela
Municipalidade.
Sem custas.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Florianópolis, 23 de junho de 2020.
Margani de Mello
Juíza Eleitoral

16ª Zona Eleitoral - Itajaí
Atos Judiciais
Editais
[PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - [2019])
REQUERENTE(S):
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA
ADVOGADO: TARCÍSIO GUEDIM - OAB/SC 27.660
INTERESSADO(S): ANNA CAROLINA CRISTOFOLINI MARTINS
(PRESIDENTE DO PARTIDO); RAUL CESAR DA SILVA E MÁRCIO
MAFRA (TESOUREIROS DO PARTIDO)
ADVOGADO: TARCÍSIO GUEDIM - OAB/SC 27.660
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E D I T A L 104/2020
Prazo: 5 dias
A Excelentíssima Senhora ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO,
Juíza da 016.ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições...
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 32, § 2º c/c art. 35,
parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, do art. 31, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que, após a o período de publicação do
presente edital (05 dias), os partidos políticos terão o prazo de 5
(cinco) dias para impugnar a prestação de contas do exercício
financeiro de 2019 apresentada do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) - Município de Itajaí, que se
encontra disponível para consulta pública no Sistema de Processo
Judicial
Eletrônico
(PJe)
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam),
bem
como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação
para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados
estejam sujeitos. Todavia, caso qualquer interessado não possua
acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá propiciar a consulta ao
processo (e-mail: zona016@tre-sc.jus.br - Telefone: [47] 3349-2941).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima
Juíza Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de [nome da cidade], aos 23 dias do
mês de junho do ano de 2020. Eu _______, Alexander Dorow, Chefe
de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela
MM. Juíza Eleitoral.
ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO, Juíza da 016.ª Zona
Eleitoral.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - [2019])
REQUERENTE(S): PARTIDO CIDADANIA
ADVOGADA: JAQUELINE SIMAS MARINHO - OAB/SC 29.527
INTERESSADO(S): FABRÍCIO MARINHO (PRESIDENTE DO
PARTIDO); THIAGO SODRÉ KRIEGER (TESOUREIRO DO
PARTIDO)
ADVOGADA: JAQUELINE SIMAS MARINHO - OAB/SC 29.527
E D I T A L 105/2020
Prazo: 5 dias
A Excelentíssima Senhora ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO,
Juíza da 016.ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições...
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 32, § 2º c/c art. 35,
parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, do art. 31, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que, após a o período de publicação do
presente edital (05 dias), os partidos políticos terão o prazo de 5
(cinco) dias para impugnar a prestação de contas do exercício
financeiro de 2019 apresentada do PARTIDO CIDADANIA Município de Itajaí, que se encontra disponível para consulta pública
no
Sistema
de
Processo
Judicial
Eletrônico
(PJe)
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam),
bem
como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação
para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados
estejam sujeitos. Todavia, caso qualquer interessado não possua
acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá propiciar a consulta ao
processo (e-mail: zona016@tre-sc.jus.br - Telefone: [47] 3349-2941).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima
Juíza Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de [nome da cidade], aos 23 dias do
mês de junho do ano de 2020. Eu _______, Alexander Dorow, Chefe
de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela
MM. Juíza Eleitoral.
ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO, Juíza da 016.ª Zona
Eleitoral.
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18ª Zona Eleitoral - Joaçaba
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-41.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE JOAÇABA SC
REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL LIBERAL MUNICIPAL JOAÇABA - SC, MAURO GURGACZ, NILSON ROBERTO DE
JESUS
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MURILO DE MORAES OAB/SC 29012 DESPACHO
Trata-se de petição para regularização de contas julgadas não
prestadas apresentada PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE
JOAÇABA e responsáveis com vistas à regularização das contas
relativas ao exercício financeiro de 2012, julgadas como NÃO
PRESTADAS nos autos n. 129-22.2013.6.24.0018, com trânsito em
julgado em 20/09/2013, impondo-se como sanção, à época, a
ratificação da suspensão do repasse de novas cotas do Fundo
Partidário ao partido político até que cessasse a inadimplência.
O requerimento de regularização de contas partidárias julgadas
como não prestadas é regulado, atualmente, pelo Resolução TSE n.
23.604/2019, em seu art. 58, in verbis:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar
contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos
públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não
identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de
que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis
devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de
valores a recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso,
deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas
aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente
deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Nesse contexto, entende a Secretaria de Controle Interno e Auditoria
do TRE/SC que as contas apresentadas após o julgamento como
não prestadas não são "novas contas", inexistindo novo julgamento
de mérito. As contas apresentadas após julgadas não prestadas
são apreciadas apenas para fins de regularização, sendo
dispensável a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício (rito da análise regular das contas com
movimentação financeira), eis que a avaliação tem um escopo mais
limitado, com a finalidade precípua de identificação de fontes
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vedadas, recursos de origem não identificada e regularidade na
aplicação de recursos do Fundo Partidário.
Por evidente, a verificação de qualquer irregularidade grave deverá
ser apontada pela unidade técnica para eventual providência a cargo
do Ministério Público Eleitoral.
No mesmo sentido a decisão do E. Tribunal Regional Eleitoral no
acórdão 26.267, mutatis mutandis:
[...] Em decorrência do caráter jurisdicional da prestação de contas,
atribuído pela Lei n. 12.034, de 29.9.2009, torna-se incabível novo
julgamento das contas de campanha oferecidas posteriormente à
decisão que as declarou não prestadas, sob pena de grave violação
dos arts. 468 e 471, do CPC.
[...] Transposto o plano jurisdicional do julgamento das contas, acaso
sejam elas apresentadas posteriormente à decisão, remanesce tão
só o aspecto administrativo para admissibilidade de exame, pelo
órgão técnico do Tribunal, de questões relevantes, tais como má
gestão do Fundo Partidário, doações de fonte vedada ou
recebimento de recursos de origem não identificada; com
consequente encaminhamento à Procuradoria Regional Eleitoral
para eventuais medidas pertinentes.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO nº 5760, Acórdão
nº 26267 de 12/09/2011, Relator(a) OSCAR JUVÊNCIO BORGES
NETO, Relator(a) designado(a) GERSON CHEREM II, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 170, Data 15/9/2011, Página 6)
O art. 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019, anteriormente
transcrito, prescreve que a regularização não deve ser recebida com
efeito suspensivo e que a situação de inadimplência do órgão
partidário somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento
dos valores eventualmente devidos e do cumprimento das eventuais
sanções impostas quando do julgamento das contas (§4º).
O Cartório Eleitoral, em informação juntada aos autos (ID n.
1790749), após consultas aos bancos de dados disponíveis,
informou inexistir indícios de que o partido político tenha
recebido recursos oriundos do Fundo Partidário, de fonte vedada ou
de origem não identificada.
Não foi possível a consulta, pelo Cartório Eleitoral, dos extratos
bancários eletrônicos em nome do partido político relativos ao
exercício financeiro de 2012, tendo em vista a implementação desse
sistema de consulta apenas em 2014. Entretanto, nova consulta
realizada nos anos de 2014 a 2019 não encontrou conta bancária em
nome do partido político e este, nas informações prestadas, declarou
inexistir conta bancária aberta e movimentação financeira durante o
exercício financeiro objeto da presente regularização.
Sendo assim, em prol do princípio da boa-fé e também da
inviabilidade de produção de prova negativa pelos responsáveis,
presumem-se verdadeiras as informações prestadas, sem prejuízo
de ulterior apuração na eventualidade de surgimento de indícios de
irregularidades.
À época do julgamento das contas do partido como não prestadas, a
única sanção possível era a suspensão do repasse de recursos do
Fundo Partidário enquanto perdurasse a omissão, de modo que a
presente regularização tem por escopo principal a regularização
deste repasse ao partido político.
ANTE O EXPOSTO e diante das informações carreadas aos autos,
nos termos do art. 58 da Resolução n. 23.604/2019, DETERMINO,
sucessivamente:
I) a atualização do Sistema SICO, informando da prestação de
contas;
II) o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação no prazo de 3 (três) dias;
III) o retorno dos autos a este magistrado para sentença.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Joaçaba, 25 de junho de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003226.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE JOAÇABA SC
REQUERENTES: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES,
ANTONIO BARBOSA, DILSON CHAVES DOS SANTOS
ADVOGADO
DOS
REQUERENTES:
LEONARDO
ELIAS
BITTENCOURT - OAB/SC 9815
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas anual, relativa ao exercício
financeiro de 2019,
apresentada pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE ÁGUA DOCE/SC.
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O município de Água Doce não pertence à jurisdição da 18ª Zona
Eleitoral de Joaçaba, mas sim da 85ª Zona Eleitoral, também
sediada em Joaçaba/SC. Embora a petição inicial esteja endereçada
corretamente ao Juízo da 85ª Zona Eleitoral, a distribuição realizada
pelo advogado no Sistema PJe foi direcionada equivocadamente
para a 18ª Zona Eleitoral de Joaçaba.
Ante o exposto, sem mais delongas, com fundamento no art. 64, §1º,
do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência absoluta
deste Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Joaçaba/SC para a apreciação
destes autos referentes ao município de Água Doce/SC e determino
a remessa dos autos ao Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Joaçaba/SC,
competente para o regular processamento do feito.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Joaçaba, 25 de junho de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz da 18ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003311.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE JOAÇABA SC
REQUERENTES: CARLOS FRANCISCO RODRIGUES, PARTIDO
LIBERAL MUNICIPAL - CATANDUVAS - SC, FERNANDA
MARTELLO HERMES
ADVOGADA DOS REQUERENTES: MONIA KITIANE TONIAL OAB/SC 38589 DESPACHO
Vistos para despacho.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos
referente ao exercício 2019, apresentada pelo PARTIDO LIBERAL
DE CATANDUVAS e responsáveis com fulcro no art. 32, §4º, da Lei
n. 9.096/2015, cujo processamento, por sua vez, é regulado
atualmente pelo art. 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
A declaração de ausência de movimentação de recursos
protocolizada pelos interessados no Processo Judicial Eletrônico
(PJe) - de uso obrigatório para a tramitação de novos processos
judiciais nas Zonas Eleitorais - veio acompanhada apenas da
procuração em nome do partido político, este representado pelo
presidente e tesoureira partidários.
Entretanto, não constam as devidas procurações em nome do
presidente e tesoureira (pessoas físicas), também partes na
demanda (art. 29, §4º, inciso II, c/c art. 31, inciso I, alínea a e inciso
II da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Sabe-se que: a) a prestação de contas à Justiça Eleitoral é preceito
constitucional atribuído aos partidos políticos (CF/88, art. 17, III); b) a
prestação de contas tem caráter jurisdicional (art. 37, §6º da Lei
9.096/95); c) a parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito na OAB, o qual, em regra, não será admitido a
postular em juízo sem procuração (artigos 103 e 104 do CPC); e d) é
permitido que o autor emende ou complete a petição inicial quando
determinado pelo juiz ao ser verificada ausência dos requisitos legais
ou defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição
inicial (art. 321 do CPC).
Ante o exposto, DETERMINO:
I) a intimação do partido político e responsáveis, na pessoa do
advogado precariamente constituído, para que, no prazo de 15 dias
(art. 321 do CPC), juntem aos autos a procuração outorgada ao
advogado em nome do presidente e tesoureira partidários, todos
partes do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial;
II) cumprida a diligência prevista no item I, independentemente de
novo despacho, ao Cartório Eleitoral para que, sucessivamente:
a) atualize o sistema de contas (SICO) com as informações da
apresentação da declaração e do trâmite do expediente;
b) publique edital com o nome de todos os órgãos partidários e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital,
a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período (art. 44, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019);
c) junte os extratos bancários eletrônicos que tenham sido enviados
para a Justiça Eleitoral na forma do §7º do art. 6º da já referida
resolução que trata da matéria (art. 44, II); colha e certifique no
processo as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (art. 44,
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III); e manifeste-se sobre as matérias previstas nos itens (b) e neste
item (c) (art. 44, IV);
d) encaminhe os autos ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação no prazo de 5 (cinco) dias (art. 44, V);
e) após a manifestação do Ministério Público Eleitoral, retornem os
autos a este magistrado para julgamento.
III) não cumprida a diligência prevista no item I, certifique-se o
decurso do prazo e retornem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Joaçaba, 25 de junho de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz da 18ª Zona Eleitoral

20ª Zona Eleitoral - Laguna
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 020ª Zona Eleitoral - Laguna/SC
Juíza Eleitoral: Elaine Cristina de Souza Freitas
Chefe de Cartório: Deborah Maria de Araújo Trajano
Autos n.: 0600012-29.2020.6.24.0020
Notícia de irregularidade em propaganda eleitoral
Autor: Partido Republicano Brasileiro
Advogados do(a) autor: Melina Trajano Fechine - SC57007, Allaan
Wallace Mazzaro - SC53626, Luana Silveira Marques - SC49290,
Guilherme Tavares de Jesus - SC35338, Eduardo Faustina da Rosa
- SC30982, Orlando Gonçalves Pacheco Junior - SC17164, Marlon
Batisti - SC32631
REU: Mauro Vargas Candemil
DECISÃO
Trata-se de Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada,
com pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente,
ajuizada por Partido Republicanos, em desfavor de Mauro Vargas
Candemil, ambos devidamente qualificados.
A parte representante, em síntese, afirma que em 17/06/2020, na
página do Facebook da Prefeitura Municipal de Laguna/SC, fora
publicada matéria institucional com a apresentação de fotos e os
seguintes dizeres: "O prédio da Escola de Ensino Fundamental
Agrícola Indío Guimarães, que também abriga o Centro de Educação
Infantil Super Amigos, na comunidade do Parobé, terá a reforma
finalizada".
Em razão de tal fato, afirma que o representado feriu os princípios da
impessoalidade e moralidade, ao realizar propaganda institucional a
seu favor, o que caracterizaria propaganda eleitoral extemporânea,
ferindo disposição contida no art. 37, §1º, da Constituição Federal.
Informa, ainda, que referida publicidade também fora realizada em
sua página pessoal no Facebook, na qual o representado vinculou
um arquivo de vídeo informando acerca da realização da respectiva
obra pública, de forma a causar grande desequilíbrio no pleito
eleitoral que se aproxima.
Para tanto requereu, em sede de tutela de urgência, a concessão de
medida visando a determinação para retirada da propaganda do
perfil pessoal do representado, no prazo de 24h.
Decido.
Consoante disposição contida no Código de Processo Civil, em seu
art. 300, verifica-se que "a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
No presente caso, verifico que razão não assiste à parte
representante, de modo que o indeferimento do pedido incidental é
medida que se impõe.
Efetivamente, consoante documentação acostada aos autos, é
possível verificar que o representado utilizou-se de sua página
pessoal na rede social "Facebook", para divulgação de um vídeo
informando acerca da realização de obras em estabelecimento de
ensino municipal, sendo referida publicação datada de 17/06/2020,
às 14:44h.
De pronto, é importante esclarecer que ainda não se iniciou o prazo
para registro das respectivas candidaturas, de modo que não há
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nenhuma certeza quanto à eventual candidatura do representado,
atual prefeito municipal, à reeleição.
Ainda que assim não o fosse, é importante destacar o disposto na
Lei 9.504/97, in verbis:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais: [...] VI - nos três meses que
antecedem o pleito: [...] b) com exceção da propaganda de produtos
e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em
caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral;
Ou seja, tendo sido a publicação veiculada em 17/06/2020, e vindo a
ser realizado o pleito eleitoral anual no mês de outubro (novembro de
acordo com a PEC 18/2020), tem-se que a referida publicação não
encontra nenhuma vedação legal, não havendo que se falar, a
princípio, em qualquer inobservância à lei e aos princípios da
moralidade e impessoalidade,
Assim, ao menos em um juízo sumário de cognição, não verifico a
presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência aqui pleiteada (probabilidade do direito).
Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência antecipada ora
postulado.
Cite-se a parte representada, nos termos do art. 18, da Resolução nº
23.608/2019, do TSE.
Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 19 da Resolução
23.608/2019 do TSE).
Dê-se ciência da presente decisão à parte representante.
Cumpra-se.
Elaine Cristina de Souza Freitas
Juíza Eleitoral

26ª Zona Eleitoral - Rio do Sul
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600016-48.2020.6.24.0026 /
026ª ZONA ELEITORAL DE RIO DO SUL SC
REQUERENTE: SILVESTRE PATRICIO
INTERESSADO:
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
PSDREQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPUBLICA DE RIO DO SUL SC - PR
DESPACHO
Vistos os autos.
Trata-se de pedido de reversão da filiação partidária promovido por
Silvestre Patrício, ao argumento de que não assinou ficha de filiação
ao PL de Rio do Sul, mas se encontra filiado ao partido.
A questão tratada nos autos tem relevância jurídica, na medida em
que o art. 9° da Lei 9.504/97 estabelece prazo para filiação partidária
aos que desejam concorrer às eleições, este que, para as eleições
municipais de 2020, findou em 4 de abril.
No caso dos autos, o requerente apresenta filiação ao PSD em 2/4,
conforme atesta o registro do sistema FILIA (documento 8) e a ficha
de filiação (documento 7) anexos à inicial. De outro lado, a certidão
de filiação (documento 6) indica que esta se deu ao PL em 3/4. Nos
termos da legislação, a segunda filiação cancela a primeira, nos
termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/95. Logo, a
validação da segunda filiação, ao PL, eliminaria a possibilidade de o
requerente concorrer ao pleito pelo PSD.
Intimado o responsável pela inscrição do requerente ao PL,
conforme registros oficiais do sisteam anexos aos autos ,este não
respondeu à intimação, de sorte a se presumir que, de fato, ao
requerente assiste razão quanto à alegação de falsidade da inserção
de seus dados nos sistema. Desse modo, deve ser tida por nula, por
ausência de manifestação do filiado, a sua filiação ao PL, de modo a
se reverter a filiação comprovada ao PSD.
Nestes termos, determino a adequação pertinente ao FILIA,
considerando-se a data originária da inscrição ao PSD.
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Não obstante, diante das evidências de declaração falsa com
relevância eleitoral, a se adequar, em tese, ao fato típico definido no
art. 350 da Lei 4.737/65, e observado o art. 40 do CPP, remeta-se
cópia do feito ao Ministério Público, para análise da questão.
Intimem-se.
Tudo cumprido, arquive-se.
Rio do Sul, 22 de junho de 2020.
Fernando Rodrigo Busarello
Juiz Eleitoral

42ª Zona Eleitoral - Turvo
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 28/2020
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 42 ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo MM. Juiz
Eleitoral,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n.
23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n. 01/2008CRE-TRESC, que os partidos políticos abaixo relacionados e
respectivos responsáveis apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2019,
ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sendo
facultado a qualquer interessado, após o período de publicação
deste edital (05 dias), no prazo de 03 (três) dias, apresentar
impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período:
Ver Seção ANEXOS.
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
a partir da numeração acima informada. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona042@tre-sc.jus.br Telefone: 48 3525-0956).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como afixado no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Turvo/SC, aos vinte e quatro dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, _________, Alysson
de Souza Ferreira, Técnico Judiciário, preparei o presente edital, que
foi conferido e subscrito pelo Chefe de Cartório.
Douglas Salém
Chefe de Cartório
‘'De ordem'', assinatura autorizada pela Portaria n. 06/2016
Ver Seção ANEXOS.
EDITAL n. 29/2020
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 42 ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo MM. Juiz
Eleitoral,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n.
23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n. 01/2008CRE-TRESC, que o partido político abaixo relacionado e respectivos
responsáveis
apresentaram
declaração
de
ausência
de
movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2017,
ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sendo
facultado a qualquer interessado, após o período de publicação
deste edital (5 dias), no prazo de 03 (três) dias, apresentar
impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período:
Ver Seção ANEXOS.
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A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
a partir da numeração acima informada. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona042@tre-sc.jus.br Telefone: 48 3525-0956).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como afixado no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Turvo/SC, aos vinte e quatro dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, _________, Alysson
de Souza Ferreira, Técnico Judiciário, preparei o presente edital, que
foi conferido e subscrito pelo Chefe de Cartório.
Douglas Salém
Chefe de Cartório
‘'De ordem'', assinatura autorizada pela Portaria n. 06/2016
Ver Seção ANEXOS.
EDITAL n. 030/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 42ª Zona
Eleitoral - Turvo, Dr. Manoel Donisete de Souza, no uso de suas
atribuições legais,
TORNO PÚBLICO, a todos quantos este virem ou dele tomarem
conhecimento que, na forma prevista na Resolução TSE nº
23553/2017, foram apresentadas as contas finais da Campanha
Eleitoral de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira de
Morro Grande, ficando cientes de que, no prazo de 3 (três) dias,
contados a partir da publicação do presente edital, qualquer partido
político, candidato ou coligação, o Ministério Público Eleitoral, bem
como qualquer outro interessado poderá impugná-la em petição
fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no mural do cartório e no Diário
da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Turvo/SC, aos vinte e quatro dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, _________, Alysson
de Souza Ferreira, Técnico Judiciário, preparei o presente edital, que
foi conferido e subscrito pelo Chefe de Cartório.
Douglas Salém
Chefe de Cartório
‘'De ordem'', assinatura autorizada pela Portaria n. 06/2016

52ª Zona Eleitoral - Anita Garibaldi
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600013-15.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PAULINO JOAO BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE AUGUSTO BORGES SC33230
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas de campanha extemporânea
referente ao pleito de 2008, apresentada por Paulino João Barbosa,
candidato ao cargo de Vereador no Município de Celso Ramos, em
observância ao disposto na Lei 9.504/1997, Res. TSE no.
21.841/2004 e Res. TSE nº 22.715/2008.
Foram apresentados os documentos exigidos pela legislação em
referência à época.
O parecer técnico conclusivo apontou algumas inconsistências,
concluindo pela aprovação com ressalvas.
Intimado, o candidato permaneceu inerte.
Não houve impugnação e os autos foram ao Ministério Público
Eleitoral que manifestou-se favoravelmente pela aprovação da
prestação de contas com as ressalvas apontadas pela técnica.
É o relatório.
Decido.

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br
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Compulsando a documentação apresentada, verifica-se que houve
irregularidades nas contas de campanha do(a) candidato(a), fato
respaldado pelo parecer técnico e pela manifestação do Ministério
Público Eleitoral.
Contudo, confrontando a impropriedade apontada no parecer com as
demais informações da prestação de contas, constata-se que não há
comprometimento da regularidade, não ensejando, portanto, a
desaprovação das contas.
Destarte, julgo-a APROVADA COM RESSALVAS, nos termos do art.
30, inciso II, da Lei n. 9.504/97 e do artigo 40, inciso II, da Res. TSE
nº 22.715/2008
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após trânsito em julgado, arquive-se.
ANITA GARIBALDI, SC, 19 de junho de 2020
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL

E D I T A L nº 26/2020
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 052ª ZONA ELEITORAL DE ANITA
GARIBALDI SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que os partidos políticos e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2019, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n.
23.604/2019, sendo facultado a qualquer interessado, após o
período de publicação deste edital (05 dias), qualquer interessado
poderá, no prazo de 03 (três) dias, apresentar impugnação, em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período:
Partido

Município

Partido da
Social
Democrac
ia
Brasileira
- PSDB

Campo
Belo
do
Sul

Editais
E D I T A L nº 24/2020
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 052ª ZONA ELEITORAL DE ANITA
GARIBALDI SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que os partidos políticos e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2019, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n.
23.604/2019, sendo facultado a qualquer interessado, após o
período de publicação deste edital (05 dias), qualquer interessado
poderá, no prazo de 03 (três) dias, apresentar impugnação, em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período:
Partido
Municípi
Respons
Advogad
Processo n.
o
áveis
o/Nº
(Preside
OAB
nte
e
Tesourei
ro)
Movimen Anita
ROSANE
Juscelin
PRESTAÇÃO
to
Garibaldi
DE
o
de DE
CONTAS
Democrá
FÁTIMA
Mattos
ANUAL
nº
tico
RODRIG
0600018OAB/SC
Brasileir
UES
37.2020.6.24.00
6234
o
(Presiden
52
MDB
te)
EDÉZIO
DEHUM
ANTUNE
S
(Tesourei
ro)
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
a partir da numeração acima informada. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona52x@tre-sc.jus.br Telefone: (49) 3543-0322.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de ANITA GARIBALDI, SC, aos 18 de
junho de 2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o presente
edital e subscrevi.
(Assinatura Digital)
GUILHERME CHOAIRY FONTENELE
Chefe de Cartório
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Responsá
veis
(President
e
e
Tesoureir
o)
MAX
BRANCO
DE
MORAES
(President
e)
DIEGO
NATUZAE
L RIBEIRO
(Tesoureir
o)

Advogado
/Nº OAB

Processo n.

Everton
Oliveira
Cardoso
Advogado
OAB/SC
21.856

PC-PP
060002359.2020.6.24.0052

A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
a partir da numeração acima informada. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona52@tre-sc.jus.br Telefone: 49 3543-0322).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de CAMPO BELO DO SUL, SC, aos
19 de junho de 2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
(Assinatura Digital)
GUILHERME CHOAIRY FONTELENE
Chefe de Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600029-66.2020.6.24.0052
REQUERENTE:
PARTIDO
DEMOCRATICO
TRABALHISTARESPONSÁVEL: FLAVIO DA SILVA, SANDRO
MESSIAS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON OLIVEIRA CARDOSO SC21856
E D I T A L Nº 25/2020
[Prazo: 3 dias]
O Exmo Sr. Juiz Eleitoral da 52ª Zona, Dr. JOSE ANTONIO
VARASCHIN CHEDID no uso de suas atribuições;
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, o partido político e os respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos, nos exercício financeiros de
2019, a qual se encontra em Cartório, sendo facultado a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação
deste edital, a apresentação de impugnação, em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período:
PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT - CAMPO BELO DO
SUL
Presidente: SANDRO MESSIAS DA SILVA

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
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Tesoureiro: FLÁVIO DA SILVA
Advogado: EVERTON OLIVEIRA CARDOSO - OAB/SC 21.856
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600029-66.2020.6.24.0052
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume,
bem como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina
- DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Anita Garibaldi, 18 de junho de
2020. Eu _____, Fabiano de Mattia, Auxiliar Eleitoral, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo Chefe de Cartório.
Guilherme Choairy Fontenele
Cartório da 052ª ZONA ELEITORAL DE ANITA GARIBALDI SC
De ordem - Portaria nº 01/2018

57ª Zona Eleitoral - Trombudo Central
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
AUTOS Nº 0600020-89.2020.6.24.0057
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL, NILSON
ADRIANO WILLEMANN
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO PONTUAL MACHADO
NETO - SC23033
DESPACHO
Considerando o teor da certidão id. 1878601 de 24/06/2020, fica
sobrestada a validação da ficha de apoiamento até que seja
apresentada a via original, ficando autorizado o encaminhameto ao
Cartório Eleitoral via Correios. Intime-se.
Trombudo Central, 24/06/2020.
Raphael Mendes Barbosa
Juiz Eleitoral

58ª Zona Eleitoral - Maravilha
Atos Judiciais
Editais
Edital n. 21/2020
O Exmo Dr. Guilherme Augusto Portela de Gouvêa, juiz eleitoral da
58ª Zona Eleitoral de Maravilha/SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o Partidos Social Democrático - PSD, de
Santa Terezinha do Progresso/SC, por seus responsáveis,
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos
referente ao exercício financeiro de 2016, ex vi do art. 28, § 4º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019, sendo facultado a qualquer
interessado, após o período de publicação deste edital (05 dias),
qualquer interessado poderá, no prazo de 03 (três) dias, apresentar
impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
pelos autos n. 0600025-11.2020.6.24.0058. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona058@tre-sc.jus.br Telefone: 49-3664-0856).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
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Dado e passado nesta cidade de Maravilha, SC, aos 25 de junho de
2020. Eu, Ademir Hemming Johann, Assistente, preparei o presente
edital e subscrevi.
Ademir Hemming Johann
Assistente
Expedição autorizada pela Portaria ZE058 n. 03/2019

64ª Zona Eleitoral - Gaspar
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Petição Civil n. 0600019-83.2020.6.24.0064
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretório
Estadual de Santa Catarina
Interessado: Celso Maldaner,
Advogado(a): Luiza Cesar Portela (OAB/SC n. 39.144)
Advogado(a): Paulo Fretta Moreira (OAB/SC n. 19.086)
Advogado(a): Rodrigo dos Santos Cesar (OAB/SC n. 27.030)
Vistos para sentença.
I. Relatório.
Cuida-se de PETIÇÃO CÍVEL, cujo objeto é a regularização de
contas julgadas não prestadas (art. 58 da Resolução TSE n.
23.604/2019 / art. 83, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017), com
pedido
de TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA de
natureza antecipada (satisfativa) e em caráter incidental, pleiteada
de forma LIMINAR, proposta pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
DE
SANTA
CATARINA.
Proferida a decisão nos autos do Processo Administrativo n.
0600146-19.2020.6.24.0000, que concedeu a tutela de urgência
pleiteada, sustando as sanções de suspensão do registro ou
anotação dos órgãos de direção municipal do Podemos (PODE) em
Santa Catarina e estendendo os seus efeitos aos demais órgãos de
direção partidária deste estado que estejam na mesma situação,
este Juízo Eleitoral reconheceu da perda do objeto relativo à tutela
provisória de urgência requerida nestes autos (ID n. 748747 20/04/2020 - 15h29min).
Determinou-se ainda que o peticionante, no prazo de 15 (quinze)
dias (art. 321, caput, do CPC), contados do fim de suspensão dos
prazos processuais atualmente observada (Portaria P n. 48/2020) ou
de prorrogação e novas suspensões eventualmente determinadas,
emendasse a petição inicial, para especificar se o presente feito
pretende a regularização da omissão nas prestações de contas
eleitorais relativas às Eleições Gerais de 2018 (art. 83, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.553/2017) ou de prestação de contas de
exercício financeiro (art. 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019), com
a devida especificação do respectivo ano, sob pena de indeferimento
da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
O requerente, na petição de ID n. 1028531 (06/05/2020 - 12h04min),
com fundamento no inciso VIII do art. 485 do CPC, formula pedido
de desistência da ação e comunica que foram protocoladas as
prestações de contas dos exercícios de 2012 (autos n. 060001546.2020.6.24.0064), 2013 (autos n. 0600017- 16.2020.6.24.0064),
2016 (autos n. 0600016-31.2020.6.24.0064) e 2017 (autos n.
060018- 98.2020.6.24.0064).
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público
Eleitoral se manifestou pela extinção do feito nos termos do inciso
VIII do art. 485 do CPC (ID n. 1325257 - 27/05/2020 - 11h55min)
Vieram conclusos os autos.
É o suficiente relatório do processado. Decido.
II. Fundamentação.
Estabelece o inciso VIII do art. 485 do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...).
VIII - homologar a desistência da ação;
(...).
Diante do pedido de desistência da ação formulado pela agremiação
partidária, o acolhimento da manifestação da representante do
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Ministério Público Eleitoral para que seja julgado extinto o processo
sem resolução do mérito é medida que se impõe.
III. Dispositivo.
Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do
CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Sem custas (art. 373 do CE).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Gaspar (SC), 09 de junho de 2020.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
Clóvis Marcelino dos Santos
Juiz Eleitoral
Decisões/Despachos
Prestação de Contas n. 0600015-46.2020.6.24.0064
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Ilhota
Interessado: Lavino Miguel Nunes, Adejair Manoel Cordeiro
Advogado(a): Eduardo Ribeiro (OAB/SC n. 30.785)
Vistos para despacho.
Decorrido in albis o prazo de impugnação previsto no art. 31, § 4º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 e concluído o exame preliminar pela
unidade técnica responsável pelo exame das contas partidárias (art.
34, da Resolução TSE n. 23.546/2017), INTIMEM-SE o órgão
partidário para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente a(s)
peça(s) ausente(s), especificadas no Relatório de Exame Preliminar
expedido pela unidade técnica.
Gaspar (SC), 05 de junho de 2020.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
Clóvis Marcelino dos Santos
Juiz Eleitoral

67ª Zona Eleitoral - Santo Amaro da Imperatriz
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
AUTOS n. 0600003-57.2019.6.24.0067 - PJE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
POLO ATIVO: PROGRESSISTAS MUNICIPAL - ANGELINA - SC
(REQUERENTE); MARIO LUIZ PERARDT (INTERESSADO); NERI
LAUDELINO ANDRADE (INTERESSADO)
ADVOGADO: LUIZ GONZAGA GARCIA JÚNIOR - OAB/SC 11459
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (FISCAL DA LEI)
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, Dra. MARIA
DE LOURDES SIMAS PORTO, INTIMO, nos termos do art. 44,
inciso VII, da Resolução TSE n. 23.604/2019, o(a) prestador(a) de
contas PROGRESSISTAS (PP-11) MUNICIPAL - ANGELINA - SC e
os interessados MARIO LUIZ PERARDT e NERI LAUDELINO
ANDRADE, para que, querendo, por intermédio de seus respectivos
procuradores constituídos, no prazo comum de 3 (três) dias,
apresentem manifestação sobre as informações e os documentos
apresentados/constantes nos Autos n. 0600003-57.2019.6.24.0067.
E, para constar, eu, __________________, Carlos Eduardo Justen,
Chefe de Cartório, lavrei, conferi e subscrevi o presente ATO
ORDINATÓRIO. Em Santo Amaro da Imperatriz, aos vinte e cinco
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.
Carlos Eduardo Justen
Chefe de Cartório
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74ª Zona Eleitoral - Rio Negrinho
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
Nº 0600008-24.2020.6.24.0074
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL, NILSON
ADRIANO WILLEMANN
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO PONTUAL MACHADO
NETO - OAB/SC 23033
DESPACHO
Trata-se de pedido de reconhecimento de apoiadores formulado pelo
partido em formação Aliança pelo Brasil perante o Juízo desta 74ª
Zona Eleitoral.
Conforme informação constante no id 1569215, as assinaturas
encontram-se aptas ao deferimento, todavia, a Resolução TSE
23.571/2015 exige, no §3º do artigo 14, a guarda pelo juízo eleitoral
das vias originais apresentadas pelo partido, revelando-se esta a
única exigência pendente para o atendimento do pedido.
Todavia, considerando que até a presente data o atendimento
presencial da Justiça Eleitoral encontra-se interrompido em
decorrência da covid19, determino a suspensão do feito até a
reabertura do expediente externo do Cartório Eleitoral.
Após a reabertura, intime-se o requerente para que entregue ou
remeta as vias originais ao Cartório da 74ª Zona Eleitoral, no prazo
de 15 (quinze) dias.
Recebidas as vias originais e não havendo quaisquer outros
impedimentos, ficam os servidores autorizados, desde já, ao
lançamento das assinaturas como aptas dentro do sistema regulador
(SAPF), com a intimação do requerente.
Após, não havendo outros requerimentos e cumpridas todas as
exigências legais, arquive-se.
Intime-se. Cumpra-se.
Rio Negrinho, 10 de junho de 2020.
Rubens Ribeiro da Silva Neto
Juiz Eleitoral

90ª Zona Eleitoral - Concórdia
Atos Judiciais
Editais
E D I T A L n. 0010/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060001480.2020.6.24.0090 / 090ª ZONA ELEITORAL DE CONCÓRDIA SC
REQUERENTE:
PARTIDO
MOVIMENTO
DEMOCRATICO
BRASILEIRO INTERESSADO: ANTONIO TOLDO, EDSON JOSE
BIONDO
Advogados do(a) REQUERENTE: EDUARDA FABRY - SC37791,
WILLIAM JADIEL FABRY - SC26206
O Chefe de Cartório da 090ª ZONA ELEITORAL DE CONCÓRDIA
SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n.
23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n. 01/2008CRE-TRESC, que o partido político e respectivos responsáveis,
acima relacionados, apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de
2019, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sendo
facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, após o
período de publicação deste edital (05 dias), apresentar
impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período:
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
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a partir da numeração acima informada. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona090@tre-sc.jus.br Telefone: 49 98870-8504).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Concórdia, SC, aos 24 de junho de
2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o presente edital e
subscrevi.
MOACIR TRAMONTIN
Chefe de Cartório
(Assinatura Digital)
E D I T A L n. 0011/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060001395.2020.6.24.0090 / 090ª ZONA ELEITORAL DE CONCÓRDIA SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE LINDOIA
DO SUL INTERESSADO: PEDRO BRINGHENTI, JUCEMAR
CASON
Advogados do(a) REQUERENTE: EDUARDA FABRY - SC37791,
WILLIAM JADIEL FABRY - SC26206
O Chefe de Cartório da 090ª ZONA ELEITORAL DE CONCÓRDIA
SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n.
23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n. 01/2008CRE-TRESC, que o partido político e respectivos responsáveis,
acima relacionados, apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de
2019, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sendo
facultado a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, após o
período de publicação deste edital (05 dias), apresentar
impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período:
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
a partir da numeração acima informada. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona090@tre-sc.jus.br Telefone: 49 98870-8504).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Concórdia, SC, aos 24 de junho de
2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o presente edital e
subscrevi.
MOACIR TRAMONTIN
Chefe de Cartório
(Assinatura Digital)
Editais
E D I T A L n. 0012/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600016-50.2020.6.24.0090
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B DE
CONCORDIA INTERESSADO: IGNEZ BUSNELLO DURGANTE,
VANESSA DE OLIVEIRA GASPERINI
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANO ZAMBROTA - SC20136
Advogado do(a) INTERESSADO: LUCIANO ZAMBROTA - SC20136
Advogado do(a) INTERESSADO: LUCIANO ZAMBROTA - SC20136
O Chefe de Cartório da 090ª ZONA ELEITORAL DE CONCÓRDIA
SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 32, § 2º c/c art. 35,
parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, do art. 31, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que, após a o período de publicação do
presente edital (05 dias), os partidos políticos terão o prazo de 5
(cinco) dias para impugnar a prestação de contas do exercício
financeiro de 2019 apresentada pelo REQUERENTE: PARTIDO
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COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B DE CONCORDIA e outros (2),
do Município de CONCÓRDIA, que se encontra disponível para
consulta pública no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe)
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam), bem co
mo relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados
estejam sujeitos. Todavia, caso qualquer interessado não possua
acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá propiciar a consulta ao
processo (e-mail: zona090@tre-sc.jus.br - Telefone: 49 98870-8504).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de CONCÓRDIA, SC, aos 24 de junho
de 2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o presente edital e
subscrevi.
(Assinatura Digital)
MOACIR TRAMONTIN
Chefe de Cartório

94ª Zona Eleitoral - Chapecó
Atos Judiciais
Editais
E D I T A L n° 017/2020
[Prazo: 5 dias]
O Excelentíssimo Senhor Jeferson Osvaldo Vieira, Juiz da 94ª Zona
Eleitoral de Chapecó-SC, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, §1º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento
CRESC n. 01/2008, os partidos políticos e os responsáveis abaixo
nominados apresentaram as contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2019, podendo qualquer interessado - no
prazo de 3 (três) dias a contar da publicação deste - impugnar a
prestação de contas referida, mediante petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Partido Político
Responsáveis
Autos PJe
n.
Partido Social Democrático de Moacir Augustinho 0600029Paial/SC
Niedziulka
37.2020.6.2
4.0035
Irineu de Col
Movimento
Democrático Adelmo
Luis 0600030Brasileiro de Paial/SC
Braatz
22.2020.6.2
Luis
José 4.0094
Kusmirczuk
Leocir dos Santos
Partido Liberal de Coronel Ariel Malfatti
0600035Freitas/SC
44.2020.6.2
Dirceu Malfatti
4.0094
Olir Malfatti
Os autos referenciados podem ser consultados através do Sistema
do
Processo
Judicial
eletrônico,
disponível
em:
https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral a publicação do presente edital apenas no Diário de
Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, tendo em vista o regime
de plantão extraordinário estabelecido pela Resolução TSE n.
23.615/2020, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus.
Dado e passado nesta cidade de Chapecó, SC aos 19 dias do mês
de junho de 2020. Eu ADRIANA MARTINS FERREIRA
FESTUGATTO, Técnica Judiciária, preparei, e eu CRISTIANE KROK
FRANCO CASAGRANDE, Chefe de Cartório, conferi o presente
Edital.
JEFERSON OSVALDO VIEIRA
Juiz Eleitoral
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100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Juiz Eleitoral: Laudenir Fernando Petroncini
Chefe de Cartório: Grasiela Gaspar Gonçalves
DUPLICIDADE/PLURALIDADE
DE
INSCRIÇÕES
COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600039-63.2020.6.24.0100 / 100ª
ZONA ELEITORAL DE FLORIANÓPOLIS SC
REQUERENTE: LUCAS FORTES DOS SANTOS
SENTENÇA
Cuida-se de procedimento administrativo destinado a verificar a
coincidência de inscrições eleitorais detectada pelo sistema ELO no
decorrer do recém encerrado fechamento do cadastro, em nome de
LUCAS FORTES DOS SANTOS (ID 1421383).
Contatado por correio eletrônico, o eleitor deixou de responder as
razões da duplicidade detectada (ID 1880813).
Decido.
Ainda que silente, tem-se a ausência de indícios de dolo ou má-fé do
eleitor envolvido na duplicidade de inscrição ora examinada,
mormente por se tratar de primeiro alistamento, é o caso de
aplicação do art. 40 da Resolução TSE n. 21.538/2003.
Determino, assim, a regularização da inscrição de número 0651
4216 0990, e o concomitante cancelamento da inscrição duplicada
de número 0651 4388 0949.
Promova-se as alterações necessárias nos sistemas pertinentes, e,
após, arquivem-se.
P.R.I.
Laudenir Fernando Petroncini
Juiz Eleitoral
Decisões/Despachos
DPI 0600033-56.2020.6.24.0100
Requerente: Alyce Boone Conrado da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de processo que visa apurar a existência de duplicidade de
inscrições, apontada pelo TSE após batimento realizado em
29/04/2020.
Autuado o processo, a eleitora Alyce Boone Conrado da Silva foi
contactada para esclarecer a coincidência de dados, o que fez em
01/06/2020, por e-mail.
É o relatório.
Decido
O Tribunal Superior Eleitoral regularmente realiza procedimento de
cruzamento de dados para a depuração do cadastro eleitoral.
Em 19/04/2020 realizou esse procedimento e apontou a coincidência
de dados da eleitora. Instada, informou que fez o segundo
requerimento em razão de pensar que não tinha enviado a
documentação completa na primeira vez.
Dada a situação criada pela pandemia, de suspensão de
atendimento presencial, e a falta de prática do eleitor no manejo dos
sistemas eleitorais, compreensível o engano.
Pelo exposto, determino a regularização da inscrição 0651 4046
0906 e o cancelamento da inscrição 0651 4064 0981. Proceda-se
aos comandos respectivos no sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o devido registro, arquivem-se.
Sem custas.
Florianópolis, 04 de junho de 2020.
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz da 100ª Zona Eleitoral
DPI 0600035-26.2020.6.24.0100
Requerente: Emanuella Barletta Moreira
Vistos etc.
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Trata-se de processo que visa apurar a existência de duplicidade de
inscrições, apontada pelo TSE após batimento realizado em
08/05/2020, envolvendo a eleitora Emanuela Barletta Moreira.
No andamento 1376984 há informação da sra. chefe de cartório e
mensagem trocada com a eleitora em que se esclarece que se tratou
de equívoco. Na primeira inscrição o nome de sua genitora ficou
errado, então a mesma realizou nova inscrição.
É o breve relatório.
Decido.
O Tribunal Superior Eleitoral regularmente realiza procedimento de
cruzamento de dados para a depuração do cadastro eleitoral.
Em 08/05/2020 realizou esse procedimento e constatou a
coincidência dos dados da eleitora gerando o presente procedimento
para que se esclareça a similitude dos dados das duas inscrições.
Pelos documentos que se tem nos autos é possível presumir, com
boa margem de segurança, que se tratou de equívoco da eleitora.
Na situação em tela entendo que se deve regularizar a inscrição (TE
0754 4595 0604), na qual estão os dados biográficos corretos, em
detrimento da inscrição (TE 0651 4098 0922 ), em que consta o
prenome errado.
Pelo exposto, determino a regularização de da inscrição n. 0754
4595 0604 e o cancelamento da inscrição n. 0651 4098 0922.
Procedam-se aos comandos respectivos no sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o devido registro, arquivem-se.
Sem custas.
Florianópolis, 4 de junho de 2020
JOAO ALEXANDRE DOBROWOLSKI NETO
Cartório da 100ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANÓPOLIS SC
DPI 0600040-48.2020.6.24.0100
Requerente Bruno Henrique Thomazoni
Trata-se de processo que visa apurar a existência de duplicidade de
inscrições, apontada pelo TSE após batimento realizado em
18/05/2020, envolvendo o eleitor Bruno Henrique Thomazoni.
Os requerimentos de inscrição foram encaminhados pela internet,
sistemática adotada graças à impossibilidade de atendimento
presencial caudado pela pandemia de COVID-19.
Intimado para esclarecer o ocorrido, a resposta foi enviada por sua
mãe, que esclareceu que tratou-se de engano, pois o sistema caiu
na finalização do pedido e pensando que o processo não tinha sido
completado, fez novo requerimento.
É o breve relatório.
Decido
O Tribunal Superior Eleitoral regularmente realiza procedimento de
cruzamento de dados para a depuração do cadastro eleitoral.
Em 18/05/2020 realizou esse procedimento e constatou a
coincidência dos dados do Eleitor, gerando o presente procedimento
para que se esclareça a similitude dos dados das duas inscrições.
O eleitor trouxe aos autos esclarecimentos que demonstram que se
tratam de inscrições para a mesma pessoa, que se inscreveu duas
vezes em razão da instabilidade do sistema, o que explica
perfeitamente a coincidência dos dados.
Pelo exposto, determino a regularização de da inscrição n. 0651
4259 0949 e o cancelamento da inscrição n. 0651 4436 0981.
Procedam-se aos comandos respectivos no sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o devido registro, arquivem-se.
Sem custas.
Florianópolis, 12 de junho de 2020.
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz da 100ª Zona Eleitoral
DPI 0600041-33.2020.6.24.0100
Requerente: Camilly Almeida de Oliveira
Trata-se de processo que visa apurar a existência de duplicidade de
inscrições, apontada pelo TSE após batimento realizado em
18/05/2020, envolvendo a eleitora Camilly Almeida de Oliveira
Os requerimentos de inscrição foram encaminhados pela internet,
sistemática adotada graças à impossibilidade de atendimento
presencial caudado pela pandemia de COVID-19.
Intimada para esclarecer o ocorrido, respondeu que tratou-se de
engano, no encerramento do procedimento o sistema caiu e ela o fez
novamente.
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É o breve relatório.
Decido
O Tribunal Superior Eleitoral regularmente realiza procedimento de
cruzamento de dados para a depuração do cadastro eleitoral.
Em 18/05/2020 realizou esse procedimento e constatou a
coincidência dos dados da Eleitora gerando o presente procedimento
para que se esclareça a similitude dos dados das duas inscrições.
A eleitora trouxe aos autos esclarecimentos que demonstram que se
tratam de inscrições para a mesma pessoa, realizado
equivocadamente duas vezes em razão de problemas no sistema da
justiça Eleitoral.
Pelo exposto, determino a regularização de da inscrição n. 0651
4404 0906 e o cancelamento da inscrição n. 0651 4435 0906.
Procedam-se aos comandos respectivos no sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o devido registro, arquivem-se.
Sem custas.
Florianópolis, 12 de junho de 2020.
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz da 100ª Zona Eleitoral

sua genitora no primeiro requerimento, o que explica perfeitamente a
coincidência dos dados.
Pelo exposto, determino a regularização de da inscrição n. 0651
4258 0965 e o cancelamento da inscrição n. 0651 2393 0906.
Procedam-se aos comandos respectivos no sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o devido registro, arquivem-se.
Sem custas.
Florianópolis, 15 de junho de 2020.
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz da 100ª Zona Eleitoral

DPI 0600034-41.2020.6.24.0100
Requerente: Julia Soethe Turatti
Trata-se de processo que visa apurar a existência de duplicidade de
inscrições, apontada pelo TSE após batimento realizado em
29/04/2020, envolvendo a eleitora Júlia Soethe Turatti.
Os requerimentos de inscrição foram encaminhados pela internet,
sistemática adotada graças à impossibilidade de atendimento
presencial caudado pela pandemia de COVID-19.
Intimada para esclarecer o ocorrido, respondeu que tratou-se de
engano, e que o sistema da Justiça Eleitoral apresentava
instabilidade na data do requerimento.
É o breve relatório.
Decido
O Tribunal Superior Eleitoral regularmente realiza procedimento de
cruzamento de dados para a depuração do cadastro eleitoral.
Em 29/04/2020 realizou esse procedimento e constatou a
coincidência dos dados da Eleitora gerando o presente procedimento
para que se esclareça a similitude dos dados das duas inscrições.
A eleitora trouxe aos autos esclarecimentos que demonstram que se
tratam de inscrições para a mesma pessoa, geradas por engano
devido a instabilidade no sistema da Justiça Eleitoral, o que explica
perfeitamente a coincidência dos dados.
Pelo exposto, determino a regularização de da inscrição n. 0651
4054 0906 e o cancelamento da inscrição n. 0651 4063 0906.
Procedam-se aos comandos respectivos no sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o devido registro, arquivem-se.
Sem custas.
Florianópolis, 08 de junho de 2020.
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz da 100ª Zona Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL (241)0600028-22.2020.6.24.0104
REQUERENTE - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL LAGESAdvogado do(a) RESPONSÁVEL: CASSIO STURM SOARES
- OAB/RS n. 114303Vistos.Cuida-se de requerimento de
regularização de contas julgadas não prestadas, ofertada pelo
Partido Social Liberal de Lages, em face das contas referentes ao
pleito eleitoral de 2012, que foram julgadas não prestadas nos autos
do processo PC n. 73-22.2013.6.24.0104 (sentença documento ID n.
1859316).De acordo com a legislação vigente à época, a sanção
atribuída ao julgamento de contas não prestas consubstanciava-se
na proibição de recebimento de valores provenientes do Fundo
Partidário, pelo prazo de 1 mês a um ano (art. 53, II, c/c art. 51, § 4º,
Resolução TSE n. 23.376/2012). Nestes termos, a sentença
preferida nos autos do processo de prestação de contas n. 7322.2013.6.24.0104, julgou não prestadas as contas eleitorais do PSL
no ano de 2012 e cominou a sanção de impedimento para o
recebimento de valores do Fundo Partidário pelo período de um ano.
A execução da penalidade foi efetivada integralmente no período
compreendido entre os dias 01º de janeiro e 31 de dezembro de
2014, não havendo providências atuais a serem efetivadas, vez que
não persistem restrições à agremiação partidária.Ressalto que a
legislação aplicável ao caso não prevê regularização de contas
julgadas não prestadas em razão do exaurimento da restrição após o
cumprimento do prazo imposto na sentença. Ante ao exposto, julgo
extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI,
do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimese.Lages, 23 de junho de 2020.Sílvio Dagoberto OrsattoJuiz da 104ª
Zona Eleitoral
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
(12560)0600025-67.2020.6.24.0104REQUERENTE:
Partido
em
formação (Aliança pelo Brasil) Advogado do(a) REQUERENTE:
MAURICIO PONTUAL MACHADO NETO - OAB/SC n. 23033R.
h.Em razão da previsão normativa contida na Resolução TSE n.
23.571/2018, a qual determina a apresentação das fichas de
apoiamento originais para conferência pela Justiça Eleitoral,
determino o sobrestamento dos autos, com a notificação do
interessado, por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina - DJESC - para que apresente as fichas de
apoiamento originais relacionadas nos autos. Levando-se em conta a
manutenção dos serviços dos correios, solicito que a documentação
seja encaminhada por carta para o endereço da 104ª Zona Eleitoral Avenida Belizário Ramos, 3.800, Centro, Lages/SC, CEP: 88.502100. Após o recebimento, certifiquem-se nos autos para início do
decurso do prazo previsto para verificação das assinaturas (art. 14, §
1º, Resolução TSE n. 23.571/2018. Lages, 23 de junho de 2020.
Sílvio Dagoberto OrsattoJuiz da 104ª Zona Eleitoral

DPI 0600038-78.2020.6.24.0100
Requerente: Gabriella Timoteo de Camargo
Trata-se de processo que visa apurar a existência de duplicidade de
inscrições, apontada pelo TSE após batimento realizado em
15/05/2020, envolvendo a eleitora Gabriella Timóteo de Camargo.
Os requerimentos de inscrição foram encaminhados pela internet,
sistemática adotada graças à impossibilidade de atendimento
presencial caudado pela pandemia de COVID-19.
Intimada para esclarecer o ocorrido, respondeu que tratou-se de
engano, pois ocorreu erro na digitação do nome de sua mãe no
primeiro requerimento.
É o breve relatório.
Decido
O Tribunal Superior Eleitoral regularmente realiza procedimento de
cruzamento de dados para a depuração do cadastro eleitoral.
Em 15/05/2020 realizou esse procedimento e constatou a
coincidência dos dados da Eleitora gerando o presente procedimento
para que se esclareça a similitude dos dados das duas inscrições.
A eleitora trouxe aos autos esclarecimentos que demonstram que se
tratam de inscrições para a mesma pessoa, com erro no nome de

104ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais
Decisões/Despachos

Editais
EDITAL N. 12/2020
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR SÍLVIO DAGOBERTO ORSATTO,
JUIZ
ELEITORAL
DA
104ª
ZONA
ELEITORAL,
DA
CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DE LAGES, DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições,FAZ PUBLICAR a
todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
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conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n.
23.604/2019, o partido político e os respectivos responsáveis, abaixo
relacionados,
apresentaram
declaração
de
ausência
de
movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de
2019, a qual se encontra em Cartório, sendo facultado a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados do término do
prazo de publicação deste edital, a apresentação de impugnação,
em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período:PARTIDO: MDBMUNICÍPIO: Capão Alto
RESPONSÁVEIS/PRESIDENTE-TESOUREIRO: José Ivanir Branco
da Silva e Antônio Zeni MotaAUTOS: 0600034-84.2020.6.24.0104 E
para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume,
bem como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina
- DJESC.Dado e passado nesta cidade de Lages, aos 24 dias do
mês de junho de 2020. Eu, Daisy Dal Farra Beck, Chefe de Cartório
da 104ª Zona Eleitoral, Analista Judiciária, preparei, conferi o
presente edital que é subscrito pelo Exmo. Sr. Juiz Eleitoral.Sílvio
Dagoberto OrsattoJuiz da 104ª Zona Eleitoral
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ANEXOS
42ª Zona Eleitoral - Turvo
Anexo do Edital n. 28/2020
Partido

Município

Partido
da
Social
Democracia
Brasileira
PSDB

Morro
Grande

Partido Social
Democrático PSD

Timbé
Sul

do

Responsáveis
(Presidente
(1)
e
Tesoureiro (2))
1 - Edio Luiz Tomazi (1-1-2019 até 31-32019)
2 - Ivan Crepaldi Fenali (1-1-2019 até 31-32019)
1 - Osmar Coral (1-4-2019 até 31-12-2019)
2 - Jackson Luis da Silva (1-4-2019 até 3112-2019)
1 - Marlon Arcaro Panatta (30-8-2019 até
31-12-2019)
2 - Jeri Adriane Círico (30-8-2019 até 3112-2019)

Advogado/Nº OAB

Processo n.

Willian Garcia da Silva - OAB/SC
15.638

060002729.2020.6.24.0042

Rubiane de Aguiar Dalpont Panatta
- OAB/SC 26.302

060002996.2020.6.24.0042

Responsáveis (Presidente (1) e
Tesoureiro (2))
1 - Edio Luiz Tomazi (2-4-2017 até 313-2019)
2 - Ivan Crepaldi Fenali (2-4-2017 até
31-3-2019)
1 - Osmar Coral (1-4-2019 até 2-42021)
2 - Jackson Luis da Silva (1-4-2019 até
2-4-2021)

Advogado/Nº OAB

Processo n.

Willian Garcia da Silva - OAB/SC
15.638

060002474.2020.6.24.0042

Anexo do Edital n. 29/2020
Partido

Município

Partido da Social
Democracia
Brasileira - PSDB

Morro Grande

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br

