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DECISÃO
R.H.
01. Tratam-se de recursos especiais interpostos por Scharles
Davico Schlemper e Tânia Aparecida Da Silva Schlemper (Id
4438805) e pela Procuradoria Regional Eleitoral (Id 4623055).
Este Tribunal proferiu a decisão consubstanciada no Acórdão n.
34.267 (Id 3959405), que, "por maioria [,] não [conheceu] dos apelos
de Scharles Davico Schlemper e Tânia Aparecida da Silva
Schlemper; à unanimidade, [conheceu] do recurso do Ministério
Público Eleitoral; por maioria [rejeitou] a preliminar de litispendência
entre a presente ação e o Recurso Criminal n. 29066.2016.6.24.0102 [...]. No mérito, [...] decidiu, à unanimidade, dar
provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, a fim de
reconhecer a materialidade delitiva e a autoria de Scharles Davico
Schlemper e Tânia Aparecida da Silva Schlemper no evento descrito
no item 2.13 da denúncia, bem como condenar Tiago Adeonisio
Hamm no crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral (corrupção
passiva); por maioria [concedeu] de ofício, a ordem de habeas
corpus, para aplicar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal)
no que tange à imputação da prática do crime previsto no art. 299 do
Código Eleitoral (corrupção ativa) a Scharles Davico Schlemper e
Tânia Aparecida da Silva Schlemper; e, à unanimidade, [suprimiu],
de ofício, a condenação de Scharles Davico Schlemper e Tânia
Aparecida da Silva Schlemper a custas processuais.
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Opostos embargos de declaração, foram eles conhecidos e
rejeitados, por meio do Acórdão n. 34.365 (Id 4396155).
02. Os primeiros recorrentes fundamentaram o cabimento do recurso
no art. 105, inciso III, alínea "a", c/c art. 121, § 4º, inciso I, da
Constituição, e o art. 1.029 do CPC c/c art. 276, inciso I, alínea "a",
do Código Eleitoral, alegando, em síntese, afronta aos artigos (a)
600, caput, do Código de Processo Penal, pelo não recebimento do
recurso de apelação da Defesa; (b) 337, §§ 1º, 2º e 3º c/c art. 485,
inciso V, todos do Código de Processo Civil, bem como art. 110 do
Código de Processo Penal, por não ter sido observado o fenômeno
da litispendência; (c) 2º, inciso II, c/c arts. 4º e 5º, todos da Lei n.
9.296/96, ante a nulidade das interceptações telefônicas; e (d) 155,
2ª parte, do Código de Processo Penal, pela condenação ter sido
lastreada com base exclusiva nos elementos informativos (Id
4438805, pág. 06).
02.01. A certidão expedida pela Seção de Comunicação de Atos
Processuais[1] (Id 4426755) e o protocolo do recurso em 04.06.2020
(Id 4438705), conduzem à tempestividade recursal.
02.02. O apelo está fundado apenas no primeiro pressuposto afronta à lei (art. 121, § 4o, I, CR) -, o qual, no entanto, não restou
demonstrado, na medida em que os recorrentes se limitaram a
manifestar inconformismo com a decisão prolatada no acórdão
recorrido, pretendendo, a toda evidência, seja ela reexaminada e
ajustada a sua interpretação, no sentido da (i) nulidade do acórdão
que não conheceu o recurso de apelação, com fundamento no art.
564, inciso IV, do Código de Processo Penal; (ii) necessidade da
litispendência entre a presente ação e o Recurso Criminal n.
29066.2016.6.24.0102; (iii) nulidade das interceptações telefônicas
colhidas durante as investigações; (iv) ausência do preenchimento
dos requisitos para a quebra do sigilo das interceptações telefônicas;
(v) ausência de fundamentação para que fosse decretada a quebra
do sigilo das comunicações telefônicas; (vi) impossibilidade da
condenação, considerando que se deu exclusivamente com base
nos elementos informativos angariados.
Esta Corte, em contrapartida - fundamentadamente, após detida
análise do conjunto probatório - reconheceu "a materialidade delitiva
e a autoria de Scharles Davico Schlemper e Tânia Aparecida da
Silva Schlemper no evento descrito no item 2.13 da denúncia,
[concedendo], de ofício, a ordem de habeas corpus, para aplicar a
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) no que tange à
imputação da prática do crime previsto no art. 299 do Código
Eleitoral (corrupção ativa) a Scharles Davico Schlemper e Tania
Aparecida da Silva Schlemper" (Id 3959405, pág. 03), em decisão
cuja ementa bem repele os argumentos que fundamentam as razões
dos primeiros recorrentes, in verbis:
"RECURSOS CRIMINAIS - DENÚNCIA - CRIME ELEITORAL CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (CÓDIGO ELEITORAL, ART.
299).
RECURSO PELOS RÉUS CONDENADOS: APELO NÃO
LASTREADO COM AS RESPECTIVAS RAZÕES NO PRAZO HÁBIL
(CÓDIGO ELEITORAL, ART. 362) - INCOMPLETUDE DA
INTERPOSIÇÃO - NECESSIDADE DE PETIÇÃO RECURSAL
FUNDAMENTADA
(CÓDIGO
ELEITORAL,
ART.
266)
ESPECIALIDADE
DO
DIREITO
ELEITORAL
PRAZO
PROCESSUAL PEREMPTÓRIO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA
DO DIREITO DE RECORRER - NÃO CONHECIMENTO.
Ante o princípio da especialidade, o recurso no âmbito da Justiça
Eleitoral, há de ser interposto mediante petição fundamentada artigo 266 do Código Eleitoral - não cabendo a aplicação subsidiária
do Código de Processo Penal, ou seja, do disposto no § 4º do artigo
600, no que viabiliza a apresentação de razões posteriormente à
formalização do recurso' (STF. HC 128873, Relator Min. Marco
Aurélio, Primeira Turma, DJe de 24.5.2017).
PRELIMINARES: NULIDADE DA PROVA DERIVADA DE
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ALEGADA AUSÊNCIA DE
CREDIBILIDADE E FIDEDIGNIDADE DA TRANSCRIÇÃO DE
DIÁLOGOS INTERCEPTADOS - REQUERIMENTO DE CONEXÃO
COM AÇÃO CRIMINAL CONCORRENTE - REJEIÇÃO - ESCUTA
TELEFÔNICA
JUDICIALMENTE
AUTORIZADA,
MEDIANTE
SUFICIENTE E SATISFATÓRIA MOTIVAÇÃO (LEI N. 9.296/1996) EFETIVA IDONEIDADE DE FALAS IMPUGNADAS - EXISTÊNCIA
DE JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL HAVIDA COMO CONEXA A
OBSTAR A REUNIÃO PROCESSUAL (STJ, SÚMULA N. 235) PREFACIAIS REJEITADAS.
MÉRITO: UTILIZAÇÃO POLÍTICA DA ESTRUTURA DO DETRAN
PARA PROVEITO ELEITORAL - CANDIDATA A VEREADORA ESPOSO COM OFÍCIO E INFLUÊNCIA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
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OFERTA
DE
VANTAGENS
A
ELEITORES
EM
CONTRAPRESTAÇÃO
DO
VOTO
FACILITAÇÃO
NO
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES,
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS (CNH) E SUA RENOVAÇÃO.
PROVA ELOQUENTE E PROFUSA ACERCA DA REALIDADE DOS
FATOS E SEU DESÍGNIO DE CABALAR VOTOS INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIAL - INSTRUMENTO DE
PROVA,
NECESSÁRIO,
LEGÍTIMO
E
DOTADO
DE
CREDIBILIDADE, A EVIDENCIAR OS AJUSTES ESCUSOS APREENSÃO POLICIAL DE OBJETOS E DOCUMENTOS QUE
DESVELAM A METÓDICA OPERAÇÃO CRIMINOSA - PROVA
COESA E HARMÔNICA SOBRE AS REITERADAS PRÁTICAS
ANTIJURÍDICAS.
FATO CRIMINOSO INTEGRANTE DOS EVENTOS DENUNCIADOS
PONTUALMENTE DECOTADO DO QUADRO CONDENATÓRIO ELEITOR
VOTANTE
EM
MUNICÍPIO
DIVERSO
IMPOSSIBILIDADE
CRIMINAL
(CP,
ART.
17)
INSATISFATORIEDADE DOS ELEMENTOS DE EVIDÊNCIA
QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO NO CASO.
EMENTA DE VOTO VENCIDO, NO PONTO: PRETENSÃO DE
CONSIDERAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71) DENEGAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES (CP, ART. 69) - HABITUALIDADE CRIMINAL CONTUMÁCIA E OBSTINAÇÃO DOS RECORRENTES NA
OPERAÇÃO CORRUPTIVA AO LONGO DE ANOS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE PONDERADAS
(CP, ART. 59) - CULPABILIDADE ELEVADA EM FACE DOS
QUALIFICATIVOS DOS RECORRENTES - CRITÉRIO DE
REPROVAÇÃO QUE NÃO INTEGRA AS ELEMENTARES DO
CRIME
DO
ART.
299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFETADAS PELO VALIMENTO DO
OFÍCIO PÚBLICO PARA A PRÁTICA DELITUOSA.
AGRAVAMENTO PENAL CORRETAMENTE PONDERADO (CP,
ART. 62, I) - PROTAGONISMO DOS RECORRENTES NA
SOCIEDADE DELIQUENCIAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
SOBRE FATO PELO QUAL OS ACUSADOS FORAM ABSOLVIDOS
- ALICIAMENTO ELEITORAL (CÓDIGO ELEITORAL, ART. 299) MANIFESTA REALIDADE CRIMINAL E SUA RESPONSABILIDADE
PENAL.
PROVIMENTO" (Id 3959405, págs. 01-03).
É consabido que o fato de haver interpretações dissonantes não é
suficiente a ensejar a subida do recurso especial: a afronta a
embasá-lo deve ser direta e expressa, e não subjetiva, pessoal, de
sorte que o puro e simples inconformismo da parte com o veredicto
não autoriza a sua admissão.
Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça: "[para que o
recurso especial seja admitido] a afronta deve ser direta - contra a
literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de
interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, que dão ensejo a
debates na seara judicial" (STJ, Segunda Seção, AR n. 3748/SC,
Min. Maria Isabel Galotti, DJe de 02.03.2015).
Destarte, o recurso interposto por Scharles Davico Schlemper e
Tânia Aparecida Da Silva Schlemper não atende o pressuposto de
admissibilidade.
03. A Procuradoria Regional Eleitoral fundamentou o cabimento do
recurso no art. 276, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral,
alegando, em síntese, (a) afronta ao art. 69 do Código Penal e ao
art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto "verificandose que os crimes não foram perpetrados em uma mesma
oportunidade, tampouco mediante uma única ação, mas em
momentos distintos, mediante condutas autônomas e independentes,
contra vítimas diversas e por intervalos de tempo bastante
superiores a 30 dias, a demonstrar inequivocadamente que os
recorrentes eram criminosos habituais, merecedores, portanto, de
tratamento penal mais rigoroso [, restando constatada a ausência do]
constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a ser
reconhecido de ofício pela Corte Eleitoral recorrida na aplicação das
penas"; e (b) divergência jurisprudencial em relação à decisão
proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo[2],
"relativamente ao reconhecimento da regra da continuidade delitiva
em detrimento da regra do concurso material de crimes [, visto que
aquela Corte, ao decidir caso similar, manteve], a sentença no ponto
em que reconheceu o concurso material entre os crimes do art. 299

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

Ano 2020, Número 104

Florianópolis, sexta-feira, 26 de junho de 2020.

do CE praticados pelo réu, em circunstâncias similares a dos
presentes autos" (Id 4623055, pág. 25).
03.01. A intimação do representante da Procuradoria Regional
Eleitoral deu-se em 12.06.2020, de sorte que o recurso especial
protocolado em 17.06.2020 (Id 4623055), em face do Acórdão n.
34.267, integrado pelo de n. 34.365, é tempestivo.
03.02. No tocante à alegada afronta ao art. 69 do Código Penal e ao
art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a recorrente sustenta a
compreensão de que "os crimes não foram perpetrados em uma
mesma oportunidade, tampouco mediante uma única ação, mas em
momentos
distintos,
mediante
condutas
autônomas
e
independentes" (Id 4623055, pág. 25).
Entretanto, a Corte, por maioria, compreendeu pela continuidade
delitiva, conforme assentado no voto de vista integrante do acórdão
objurgado, in verbis:
"3. DA CONTINUIDADE DELITIVA
[...] ao analisar a questão da continuidade delitiva, constatei que a
presente ação tem estreita relação com o Recurso Criminal n. 29066.2016.6.24.0102, pois estão presentes as mesmas partes (eadem
personae), os mesmos fatos (eadem res), e há a mesma pretensão
(eadem petendi) do Órgão Acusatório.
[...]
As práticas antijurídicas de Scharles e de Tânia ocorreram entre
agosto e setembro de 2016, todos na forma de crime continuado, já
que ‘foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e
maneira de execução', conforme dito na sentença, posteriormente
confirmada por esta Corte.
Já nos presentes autos, Scharles Davico Schlemper e Tânia
Aparecida da Silva Schlemper foram condenados pela captação
ilícita do sufrágio [, e] da mesma forma, os ilícitos praticados pelos
recorrentes se deram entre agosto e setembro de 2016.
[...]
Após o cotejo das aludidas exordiais acusatórias, evidencia-se que a
única diferença entre os processos em tela reside apenas e
indiscutivelmente no fato de que neste recurso criminal há diferentes
eleitores que tiveram seus votos corrompidos por Scharles Davico
Schlemper e por Tânia Aparecida da Silva Schlemper.
Apesar de termos outros eleitores cooptados na presente ação, não
há dúvida de que não se trouxe aos autos qualquer modificação
acerca do modus operandi, que venha a dar azo à ruptura da
continuidade delitiva.
Assim, não vejo como dar-se ao tema, que anteriormente
analisamos, solução distinta, pois irrefutável que os ilícitos ‘foram
praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução'.
Não desconheço o entendimento do Relator quanto à afirmação de
que os réus Scharles Davico Schlemper e Tânia Aparecida da Silva
Schlemper teriam uma habitualidade criminosa que afastaria desta
forma a continuidade delitiva.
No caso, a jurisprudência e a doutrina seguem o entendimento que
não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do
delito um autêntico meio de ganhar a vida.
No entanto, este não é o caso dos autos. Os crimes praticados por
Scharles Davico Schlemper e por Tânia Aparecida da Silva
Schlemper não eram um meio de ganhar a vida, mas sim tinham
uma unidade de desígnio determinado. Seu objetivo era
político/eleitoral.
De outro lado, a assertiva constante na peça acusatória que
fundamentaria a tese de habitualidade criminosa, no sentido de que
desde o ano 2012 se teria notícias de condutas antijurídicas de
Scharles e Tânia, não merece prosperar. Tal afirmação não tem
condão algum de demonstrar habitualidade criminosa, já que se trata
de um argumento marginal e apenas acessório ao feito, não
compondo a ratio decidendi do Recurso Criminal n. 29066.2016.6.24.0102.
Feita esta observação, pelo apreço ao debate e à reflexão, entendo
necessário tecer algumas considerações dentro do espectro
normativo penal incidente ao caso em tela.
O Código Penal, em seu artigo 71, é claro ao determinar que
‘quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-selhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços'.
[...]
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E vale frisar que não se pode esquecer, por outro lado, que ‘o crime
continuado é uma ficção jurídica concebida por razões de política
criminal, que considera que os crimes subsequentes devem ser tidos
como continuação do primeiro, estabelecendo, em outros termos, um
tratamento unitário a uma pluralidade de atos delitivos, determinado
uma forma especial de puni-los'. (in Op. Cit).
[...]
A impressão que tive acerca da incidência da continuidade delitiva
para o caso em concreto, quando iniciamos o julgamento, agora
tornou-se uma certeza, pois alicerçado em fatos, na norma, na
doutrina e na jurisprudência, sendo, a meu sentir, inviável a
possibilidade de aplicar-se as disposições do concurso material para
solução da quaestio.
Doutos Julgadores, não quero ser repetitivo, todavia, entendo
necessário novamente frisar que os fatos julgados em ambos os
processos ocorreram entre agosto e setembro de 2016, sendo
analisadas condutas da mesma espécie efetivadas na mesma
época, lugar e com a mesma maneira de execução.
De outro lado, preocupa-me, sobremaneira, o fato de termos a
inobservância da decisão do Recurso Criminal n. 290-66, até agora
prevalecente - que reconheceu a continuidade delitiva e engloba o
mesmo contexto fático ora em julgamento -, pois, caso ora
modifiquemos poderia vir a configurar afronta ao caput do artigo 926
do CPC [...].
Na mesma linha, em decorrência da novel legislação introduzida pela
Lei n. 13.964/2019, a meu sentir, caso nos afastemos da decisão
exarada anteriormente, tornar-se-ia passível incorrermos igualmente
na vedação contida no parágrafo § 2º do artigo 315 do Código de
Processo Penal [...].
Não questiono posições e entendimentos distintos, no entanto,
observo que a necessidade de assegurarmos em nosso sistema
jurídico a estabilidade, a coerência, além da segurança jurídica, é
fundamento suficiente para refletirmos e modificarmos a decisão a
quo.
[...]
Pelas razões expostas, respeitosamente ouso divergir do Relator, e,
nos termos do § 2º, do art. 654 do Código de Processo Penal,
concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar a continuidade delitiva
(CP, art. 71), no que tange à imputação da prática do crime previsto
no art. 299 do Código Eleitoral - corrupção eleitoral para Scharles
Davico Schlemper e Tânia Aparecida da Silva Schlemper" (Id
3959405, págs. 50-55).
Tratam-se, novamente, de interpretações diversas conferidas à
matéria, insuficientes, portanto, a amparar a admissibilidade do apelo
nobre. Repiso: a afronta a embasar o recebimento do recurso
especial deve ser direta e expressa, e não subjetiva, pessoal.
No tocante ao segundo pressuposto - dissenso jurisprudencial -, este
restou comprovado, tendo a recorrente efetuado o pertinente cotejo
analítico entre a decisão proferida por esta Corte e o julgado do
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (Id 4623055, págs. 2627).
A decisão deste Regional, tomada por maioria, aplicou a
continuidade delitiva (CP, art. 71), no que tange à imputação da
prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral - corrupção
eleitoral, praticado por Scharles Davico Schlemper e Tânia
Aparecida da Silva Schlemper.
Em sentido diametralmente oposto, e em caso muito similar ao
tratado nestes autos, a decisão proferida pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Espírito Santo ratificou a pena aplicada pelo juízo a quo
em razão da pratica do mesmo crime previsto no art. 299 do Código
Eleitoral, "obedecendo aos critérios entabulados nos artigos 59 e
seguintes do Código Penal Brasileiro", reconhecendo o concurso
material entre os crimes (Id 4623055, pág. 28).
Assim, demonstrou a recorrente que, embora assemelhadas as
situações fáticas, foram adotadas teses jurídicas distintas pela
decisão desta Corte em relação àquela proferida pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) no julgamento do
Recurso Criminal n. 552.2014.6.08.0017.
04. Ante o exposto, ausentes os pressupostos de admissibilidade,
nego seguimento ao apelo interposto por Scharles Davico Schlemper
e Tânia Aparecida Da Silva Schlemper, e, com fundamento na alínea
"b" do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral, admito o recurso da
Procuradoria Regional Eleitoral.
Cumpridas as formalidades de praxe, remetam-se os autos ao
egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
Intimem-se.
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À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para as
providências a seu cargo.
Florianópolis, 22 de junho de 2020.
Desembargador JAIME RAMOS
Presidente
[1] "Certifico que o(a) Acórdão de 02/06/2020 foi disponibilizado(a)
no Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina n. 88, do dia
03/06/2020, e, de acordo com o § 3º do art. 4º da Lei n. 11.419, de
19/12/2006, considerado(a) publicado(a) no dia 04/06/2020".
[2] Recurso Criminal n. 552.2014.6.08.0017.
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0601473-67.2018.6.24.0000
- Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR(A): LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO
SENADOR
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
ADVOGADO: LUIZA CESAR PORTELLA - OAB/SC0039144A
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
REQUERENTE: ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
ADVOGADO: LUIZA CESAR PORTELLA - OAB/SC0039144A
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
REQUERENTE: GERALDO CESAR ALTHOFF
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
ADVOGADO: LUIZA CESAR PORTELLA - OAB/SC0039144A
REQUERENTE: DENISE ANTUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
ADVOGADO: LUIZA CESAR PORTELLA - OAB/SC0039144A
DECISÃO
R.H.
01. O Tribunal, por meio do Acórdão n. 33.477 (Id 1115355), decidiu,
"por maioria - vencidos os Juízes Antonio Fernando Schenkel do
Amaral e Silva, Cid Goulart Júnior e Fernando Luz da Gama Lobo
d´Eça, que aprovavam as contas com ressalvas -, [...] desaprovar as
contas de campanha [do candidato ao cargo de Senador, Esperidião
Amin Helou Filho e Suplentes, Geraldo Cesar Althoff e Denise
Antunes dos Santos]; e, à unanimidade, [determinou] a devolução ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 23.400,15 (vinte e três mil e
quatrocentos reais e quinze centavos)" (Id 1115355, pág. 2),
"referente aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha cuja utilização regular não restou comprovada,
devidamente corrigida na forma do art. 82, § 2º, da Resolução TSE
n. 23.553/2017" (Id 1115355, pág. 22).
Os candidatos procederam ao recolhimento espontâneo ao Erário do
valor integral relativo a uma das despesas - quatorze mil e
setecentos reais (R$ 14.700,00) - (Id 1158955), o que se efetivou,
consoante boleto emitido (GRU) e comprovante de pagamento que
juntaram aos autos (Id 1159055 e Id 1159105).
Ascendidos os autos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tendo em
vista a interposição de Agravo de Instrumento pelos candidatos (Id
1494355) em face da decisão que negou seguimento ao recurso
especial (Id 1405705), o Ministro Edson Fachin, em decisão
monocrática, deu provimento ao recurso e aprovou as contas com
ressalvas, decisão que foi mantida pelo plenário do TSE (Id
4200905) e transitou em julgado em 11.05.2020 (Id 4201305).
Intimados do retorno do feito a este Tribunal (Id 4444455 e Id
4535755), os candidatos, "diante da reforma da decisão [desta] Corte
Regional, já transitada em julgado, [postulam] a restituição da
quantia antecipada de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos
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reais), recolhida em complementação aos Embargos de Declaração
opostos, em 18/12/2018 (Doc. 1 - petição ID 1158955)" (Id 4592505).
02. Extraio da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso
e aprovou as contas com ressalvas (Id 1405705) - mantida pelo
plenário do TSE (Id 4200905) -, as seguintes conclusões quanto aos
gastos considerados regulares e irregulares:
"No caso, o TRE/SC desaprovou as contas de campanha dos
recorrentes, em virtude de inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
no valor de R$ 23.400,15, referentes a gastos não comprovados com
a contratação de serviços do Facebook (R$ 16,69) e despesas
registradas como referentes à pré-instalação física de comitê de
campanha (R$ 23.383,46). Confira-se (ID 5949588; grifo nosso):
[...]
Além disso, a Corte regional também considerou irregular o
dispêndio de recursos do FEFC, no montante de R$ 9.094,00, com
manutenção de veículo de propriedade do candidato - valor já
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme se extrai do seguinte
excerto do acórdão recorrido (ID 5949588):
[...]
Os recorrentes defendem que a Corte regional violou o disposto no
art. 37, VI, da Res.-TSE n. 23.553/17 ao reputar irregulares as
despesas, documentalmente comprovadas, com a instalação e
manutenção de comitê de campanha (R$ 23.383,46) em razão da
desproporcionalidade entre os valores correspondentes às referidas
despesas e o valor do aluguel do imóvel em que instalado o aludido
comitê.
Com razão os recorrentes.
Exsurge do acórdão recorrido que o pagamento de serviços
fornecidos pelo Facebook, correspondente a R$ 16,69, não restou
comprovado, contudo, os gastos com a instalação e manutenção de
comitê de campanha, correspondentes a R$ 23.383,46, foram
efetivamente demonstrados pelos recorrentes, uma vez que restou
expressamente consignado no acórdão que, "diversamente do que
se verificou em relação à pequena fração dos gastos com
impulsionamento de conteúdo que restou a descoberto, os
documentos fiscais comprobatórios exigidos pela lei, aqui, foram
apresentados" (ID 5949588, p. 19).
A conclusão sobre a irregularidade da referida despesa fundou-se
em ilações acerca da desproporcionalidade entre gastos com a
locação de imóvel em que instalado o comitê de campanha e os
gastos efetuados com sua instalação e manutenção, uma vez que
não houve referência a parâmetros objetivos para aferir tal
incongruência.
Assim, comprovados os gastos previstos no art. 37, VI, da Res.-TSE
n. 23.553/2017, no montante de R$ 23.383,46, reputa-se regular a
despesa com instalação e manutenção do comitê de campanha dos
recorrentes.
Remanescem, contudo, as inconsistências referentes a gastos não
comprovados com a contratação de serviços do Facebook, R$ 16,69,
e manutenção de veículo de propriedade do candidato, no montante
de R$ 9.094,00" (Id 42002, págs. 4, 6 e 9). [Grifou-se]
Diante disso, uma vez reformada a decisão proferida no Acórdão n.
33.477, e aprovadas com ressalvas as contas de campanha pelo
Tribunal Superior Eleitoral (Id 4200905), nos termos acima
delineados, faz-se necessário restituir aos candidatos parte do
montante de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais)
recolhido espontanemente, descontada a diferença de R$ 16,69
(dezesseis reais e sessenta e nove centavos) - contratação de
serviços do Facebook -, tudo devidamente corrigido.
03. Nesse contexto, determino que a Secretaria de Administração e
Orçamento (SAO) seja instada a tomar as providências pertinentes
ao repasse dos recursos pelo Tribunal Superior Eleitoral, com vistas
à sua restituição aos candidatos.
Intimem-se.
À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para as
providências a seu cargo, dentre elas cientificar a SAO.
Florianópolis, 23 de junho de 2020.
Desembargador JAIME RAMOS
Presidente
Florianópolis, 25 de junho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
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Atos da Direção-Geral
Atos Delegados
CONCURSO DE REMOÇÃO
EDITAL N. 2/2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SANTA CATARINA, com fundamento na Portaria P
n. 334, de 13.10.2009, alterada pelas Portarias P n. 78, de
16.4.2012, P n. 106, de 28.5.2012, P n. 142, de 21.9.2015, P n. 157,
de 22.10.2015, P n. 177, de 21.7.2016, P n. 92, de 11.4.2017, e na
Resolução TSE n. 23.563, de 12.4.2018, torna público o concurso de
remoção de servidores ocupantes do cargo efetivo de Técnico
Judiciário - Área Administrativa, do quadro de pessoal deste
Tribunal, bem como de servidores dos quadros de pessoal de outros
tribunais eleitorais removidos para o TRESC, para preenchimento de
três vagas na Sede e uma na 24ª Zona Eleitoral/Palhoça, bem como
das que surgirem durante o processamento do concurso.
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO NO
CONCURSO
1.1. Poderão se inscrever no concurso de remoção todos os
servidores ocupantes do cargo efetivo de Técnico Judiciário - Área
Administrativa, lotados na Sede deste Tribunal e nos Cartórios
Eleitorais da Circunscrição de Santa Catarina.
1.2. Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa dos quadros de pessoal de outros tribunais
eleitorais, removidos para o TRESC, que desejarem participar do
certame, além de providenciarem sua inscrição, deverão encaminhar
à Seção de Protocolo, durante o prazo fixado no item 2.1, certidão de
tempo de efetivo exercício, expedida pelo tribunal de origem, para os
fins previstos no art. 16 da Portaria P n. 334/2009.
2.DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições no concurso de remoção serão realizadas pelos
candidatos interessados, por meio do Processo Administrativo
Eletrônico - PAE - Inscrição Concurso Remoção (https://apps.tresc.jus.br/pae-web), no período de 30 de junho a 2 de julho de 2020,
até as 23h59min do último dia.
2.1.1. No ato de inscrição, o candidato estará declarando que foi
dada ciência ao titular da unidade e que as informações prestadas
são de sua inteira responsabilidade, sob as penas da lei.
2.2. Os candidatos poderão optar pela Sede do Tribunal e por Zonas
Eleitorais de seu interesse, por ordem de preferência,
independentemente da existência de vaga.
2.3. Havendo mais de uma inscrição do mesmo candidato, apenas a
última encaminhada até a data prevista no item 2.1 deste Edital será
considerada válida, descartando-se as anteriores.
3. DA CLASSIFICAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DE VAGAS
3.1. Para fins de classificação e de desempate, observar-se-ão os
critérios previstos nos incisos do § 3º do art. 21 da Resolução TSE n.
23.563/2018.
3.1.1. A ordem de preferência de que trata o item 2.2 destina-se
exclusivamente a definir a ordem de escolha dos candidatos, não
tendo a faculdade de se revestir de critério de desempate.
3.1.2. A Secretaria de Gestão de Pessoas publicará na intranet
(http://intranet.tre-sc.gov.br/servidores/redistribuicao-eremocao/concurso-de-remocao/) a classificação dos candidatos.
3.2. As vagas que surgirem em consequência do preenchimento da
localidade originalmente disponibilizada neste Edital serão ocupadas,
sucessivamente, pelos candidatos que tenham por elas optado, por
ordem de preferência, observado, para fins de classificação e
desempate, o disposto no subitem 3.1, até que não haja mais
servidores interessados.
3.2.1. Após o processamento referido no subitem 3.2, todas as
Zonas Eleitorais com menos do que dois servidores do quadro do
Poder Judiciário da União - PJU - (PAE SGP n. 22.566/2016) serão
reordenadas de acordo com os critérios aprovados pela Presidência
no PAE SGP n. 8.073/2015.
3.2.1.1. Para efeito da reordenação das Zonas Eleitorais prevista no
subitem 3.2.1, será considerada a situação na data do
reprocessamento de que tratam os subitens 3.2.1.2 e 3.2.2.
3.2.1.2. Na ausência de Zonas Eleitorais com menos de dois
servidores do PJU, após o processamento a que se refere o subitem
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3.2, a Administração indicará as unidades prioritárias para
recebimento de novos servidores.
3.2.1.3. Havendo servidores inscritos interessados nas unidades
prioritárias para recebimento de servidor, dentro do número de
cargos vagos disponíveis para provimento por concurso público ou
redistribuição, esses serão removidos.
3.2.2. Os procedimentos a que se referem os subitens 3.2.1 e 3.2.1.3
serão repetidos até que não haja mais servidores inscritos
interessados nas unidades prioritárias, dentro do número de cargos
vagos com provimento autorizado disponíveis.
3.3. Esgotadas as possibilidades de alocação dos inscritos, nos
termos dos subitens 3.2 a 3.2.2, as unidades que restarem sem
interessados serão consideradas liberadas para efeito de nomeação
de candidato habilitado em concurso público ou redistribuição de
cargo vago, nos termos do art. 21, § 1º e do art. 25, § 3º da
Resolução TSE n. 23.563/2018.
3.4. Durante o processamento do resultado, os servidores inscritos
que estejam em exercício fora de sua lotação original serão
temporariamente lotados, no Sistema de Gerenciamento de
Recursos Humanos, na unidade de origem.
3.4.1. Para fins deste Edital entende-se como em exercício fora de
sua lotação original o servidor que estiver desenvolvendo as
atribuições de seu cargo em caráter precário em outra unidade do
Tribunal em função de licença por motivo de afastamento do cônjuge
ou companheiro com exercício provisório, ou remoção de ofício para
ocupar função ou cargo comissionado, para acompanhamento de
cônjuge ou companheiro, por motivo de saúde ou em decorrência de
decisão judicial.
3.4.2. A vaga decorrente de remoção de servidor de que trata o
subitem 3.4 será automaticamente preenchida, nos termos dos
subitens 3.2 a 3.2.1.3, nos casos em que, considerado o resultado
do presente certame, a unidade de origem restar com menos do que
dois servidores do quadro do Poder Judiciário da União.
3.4.2.1. Caso a unidade de origem conte com mais do que um
servidor do quadro do Poder Judiciário da União, a vaga que vier a
surgir da remoção não será automaticamente ocupada na unidade
de origem, devendo ser realocada de acordo com os critérios
aprovados pela Presidência no PAE SGP n. 8.073/2015 ou, caso não
haja zonas eleitorais críticas, em unidade indicada pela
Administração.
3.5. Excepcionalmente, não será preenchida a primeira vaga que vier
a surgir nas seguintes Unidades: 3ª, 4ª, 10ª, 17ª, 18ª, 35ª, 41ª, 73ª,
84ª, 88ª, 92ª, 94ª e 103ª Zonas Eleitorais.
4. DOS RECURSOS
4.1. Os interessados terão o prazo de um dia útil, contado da data de
publicação da classificação, para apresentar pedido de
reconsideração, dirigido à Direção-Geral, que decidirá no prazo de
dez dias, contados da data da protocolização.
4.2. Da decisão da Direção-Geral caberá recurso à Presidência, no
prazo de um dia útil, contado da ciência do interessado.
4.3. Interposto o recurso, a Secretaria de Gestão de Pessoas
intimará os demais envolvidos para, caso haja interesse,
apresentarem alegações no prazo de um dia útil.
4.4. O recurso deverá conter a indicação, devidamente justificada e
fundamentada, dos critérios a serem reavaliados e ser instruído com
a documentação comprobatória das alegações.
4.5. Os recursos serão decididos no prazo de dez dias, contados da
data de conclusão à Presidência.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Decididos os recursos, o resultado final do concurso de remoção
será homologado pela Direção-Geral e publicado no DJESC.
5.1.1. Poderá ocorrer homologação parcial do resultado,
relativamente a remoções que não estejam direta ou indiretamente
envolvidas nos recursos de que trata o item 4 deste Edital.
5.2. Os servidores que estiverem participando do concurso de
remoção não poderão pleitear remoção por permuta para outros
Tribunais até a publicação do seu ato de remoção.
5.3. Os servidores que estiverem em processo de permuta estão
impedidos de se inscrever no concurso de remoção.
5.4. Não serão aceitos requerimentos condicionados.
5.5. Competirá à Direção-Geral definir o período de trânsito dos
servidores aprovados no certame nos termos do art. 18 da Lei n.
8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União).
5.5.1. Na definição do período de trânsito será levado em
consideração o calendário Eleitoral.
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5.6. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela
Direção-Geral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em
Florianópolis, 26 de junho de 2020.
Daniel Schaeffer Sell
Diretor-Geral

Atos dos Relatores
Despachos
Publicação n. 339-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600212-33.2019.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
RELATOR(A): FERNANDO CARIONI
REQUERENTE:
PARTIDO
RENOVADOR
TRABALHISTA
BRASILEIRO (PRTB) - ESTADUAL - SC
ADVOGADO: AUGUSTO JOSÉ WANDERLINDE - OAB/SC29551
INTERESSADO: NEWTON JOSE SCHWINDEN FILHO
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE BAGGIO - OAB/SC40388
ADVOGADO: LEONIR BAGGIO - OAB/SC6178
INTERESSADO: HINDIANARA SILVA DALABRIDA
INTERESSADO: JOAO BATISTA VEIGA RECHINI
INTERESSADO: ILVANIA SGARBOSSA
INTERESSADO: ANDREIA FABIANA DOS SANTOS
DESPACHO
1. O atual presidente do PRTB de Santa Catarina, após ser intimado
para se manifestar sobre a documentação juntada aos autos,
apresenta petição esclarecendo ter solicitado à Caixa Econômica
Federal os extratos da conta bancária da agremiação de todo
período de 2018 e 2019, "bem como, a microfilmagem dos cheques
que foram compensados".
Em razão disso, requer "a concessão de prazo para que tais
documentos solicitados junto a CEF sejam recebidos pela grei
partidária, para poder manifestar-se nos autos com maior
propriedade e, caso a CEF não cumpra com a solicitação, será
comunicado nos autos para que haja determinação judicial, pois na
maioria dos casos, somente assim as instituições financeiras estão
cumprindo com suas obrigações".
Também postula "a intimação dos dirigentes do PRTB/SC no ano de
2018 para apresentarem nos autos toda a documentação necessária
para instruir a prestação de contas, quais sejam, JOÃO BATISTA
VEIGA RECHINI (Presidente) e ILVANIA SGARBOSSA (Tesoureira),
conforme informações obtidas junto ao site do TSE" (ID 4402555).
2. O pedido de intimação do presidente e da tesoureira do partido
político no ano de 2018 resta prejudicado, pois esses dirigentes
partidários já foram devidamente intimados a se manifestaram nos
autos e permaneceram silentes (ID 4719905).
A propósito, ressalto que "a desídia de antigos dirigentes partidários
não tem o condão de eximir a agremiação de prestar corretamente
sua contas. Não cabe a esta Justiça Especializada fazer as vezes do
ente partidário e exigir que seus dirigentes relapsos cumpram com
suas obrigações estatutárias e legais" (TRESC, Ac. n. 21.332, de
11.10.2006).
Por outro lado, diante da plausibilidade das justificativas
apresentadas, defiro a prorrogação do prazo de manifestação pelo
período de 15 dias, ressaltando que eventual negativa da instituição
financeira em fornecer a documentação solicitada pela agremiação
deverá ser comprovada nos autos para fins de análise deste Relator.
Decorrido referido prazo, com ou sem manifestação, voltem
conclusos.
Florianópolis, 24 de junho de 2020.
JUIZ FERNANDO CARIONI, Relator
Florianópolis, 24 de junho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
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Decisões
Publicação n. 340-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600234-57.2020.6.24.0000
- Treze de Maio - SANTA CATARINA
RELATOR(A): JAIME PEDRO BUNN
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO
MUNICIPAL - TREZE DE MAIO
ADVOGADO: VALCIRIO REZIN DA SILVA JUNIOR - OAB/SC28390
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas do Partido Progressista (PP) de
Treze de Maio, na modalidade Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, relativa ao Exercício 2019.
Nos termos do art. 28, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, a
contabilidade da agremiação partidária municipal deve ser
protocolizada no Juízo da respectiva Zona Eleitoral.
No caso, verifico que a petição foi corretamente subscrita ao Juiz da
33ª Zona Eleitoral - Tubarão, porém equivocou-se o causídico na
operacionalidade do sistema PJe, autuando a inicial no módulo TRE
- 2º Grau, quando deveria fazê-lo no Zona Eleitoral - 1º Grau,
disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.tresc.jus.br/servicos-judiciais/pje/processo-judicial-eletronico.
Nestes termos, extingo o presente feito sem análise de mérito,
consoante dispõe o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Após, arquive-se com as cautelas de praxe
Florianópolis, 23 de junho de 2020.
Juiz JAIME PEDRO BUNN, Relator
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600236-27.2020.6.24.0000
- Bom Jesus do Oeste - SANTA CATARINA
RELATOR(A): RODRIGO FERNANDES
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- DIRETORIO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE/SC
ADVOGADO: JANAINE SELIG - OAB/SC43304
DECISÃO
O diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) de Bom Jesus do Oeste apresentou prestação de contas
referente ao exercício financeiro de 2019 (ID 4699905 e ss).
Em nova petição, o ente municipal requereu a extinção do processo,
sob a justificativa que houve um "equívoco de jurisdição no momento
de protocolo da mesma" (ID 4717755).
Era o que tinha a relatar.
De fato, a contabilidade relativa ao exercício financeiro de 2019 do
diretório municipal deve ser dirigida ao Juiz Eleitoral, a teor do art.
28, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, e não a este Tribunal
Regional Eleitoral, a quem cabe apreciar por competência originária
as prestações de contas dos órgãos estaduais.
Isso posto, homologo o pedido de desistência apresentado pela grei
partidária e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com
fundamento no inciso VIII, do art. 485 do Código de Processo Civil.
À CRIP para as devidas providências.
Florianópolis, 24 de junho de 2020.
JUIZ RODRIGO FERNANDES
Relator
HABEAS CORPUS (307) Nº 0600212-96.2020.6.24.0000 - São
Miguel do Oeste - SANTA CATARINA
RELATOR(A): RODRIGO FERNANDES
PACIENTE: RICARDO SIMONETTI PILLAR
ADVOGADO: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI - OAB/SC6969
ADVOGADO: DANIEL STASIAK - OAB/SC36088
IMPETRANTE: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI
ADVOGADO: LUIZ ALCEBIADES PICHETTI - OAB/SC6969
IMPETRANTE: DANIEL STASIAK
ADVOGADO: DANIEL STASIAK - OAB/SC36088
IMPETRADO: JUIZ DA 45ª ZONA ELEITORAL - SÃO MIGUEL DO
OESTE
DECISÃO
Luiz Alcebiades Pichetti impetrou habeas corpus em favor de
Ricardo Simonetti Pillar, requerendo: "a concessão da ordem para
trancar a ação penal em evidência, ou alternativamente, determine
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para que a Nobre magistrada se abstenha de ouvir como
testemunhas e/ou informantes os corréus MIRIA VIEIRA OLIVAIDIO
RODIO, FATIMA APARECIA BEDIN, ROSANGELA MARIA
VARGAS e JULIANA DA ROSA nos autos do Processo Crime
Eleitoral n. 71-25.2019.6.24.0045 que tramita ante a 45ª Zona
Eleitoral, tal qual deferido pela impetrada" (ID 4393155).
Após a análise da inicial e dos documentos, entendi por deferir em
parte o pedido liminar e "determinar que nos autos da Ação Penal n.
71-25.2019.6.24.0045, que tramita na 45ª Zona Eleitoral o juízo se
abstenha de ouvir como testemunhas e/ou informantes os corréus
Olivaldio Rodio, Miria Vieira, Fatima Aparecida Bedin, Juliana da
Rosa e Rosangela Maria Vargas" (ID 4433355).
Cumpridas as determinações pela Secretaria, as partes foram
intimadas, sendo que a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
manifestação com pedido de reconsideração. Também foi certificado
nos autos que a autoridade coatora não prestou informações (ID
4713405).
O Ministério Público Eleitoral apresentou suas razões quanto ao
deferimento da liminar e ao final requereu "a RECONSIDERAÇÃO
da decisão que deferiu a liminar, permitindo-se que os corréus MIRIA
VIEIRA OLIVALDIO RODIO, FATIMA APARECIDA BEDIN,
ROSANGELA MARIA VARGAS e JULIANA DA ROSA, sejam
ouvidos pelo Juízo Eleitoral singular como informantes; no mérito,
pugna-se pela concessão parcial da ordem, para que os corréus
acima nominados sejam ouvidos pelo Juízo Eleitoral como
informantes, nos termos acima consignados" (ID 4698605).
Após, vieram os autos conclusos.
Analisando o requerimento formulado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, verifico de plano que o pedido de reconsideração envolve
questão analisada anteriormente quando do deferimento da liminar.
In casu, como mencionei na decisão anterior, a discussão acerca da
possibilidade da oitiva dos corréus como testemunhas ou
informantes já foi enfrentada pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral
e por esta Corte, sendo que os precedentes demonstram
alinhamento com a jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal
Federal.
O aresto abaixo demonstra como a mais alta corte do país tem
julgado a matéria, verbis:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DEPOIMENTO
DE
CORRÉUS
COMO
TESTEMUNHAS.
INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - Nos termos do art. 571, V, do Código de Processo Penal, as
nulidades ocorridas em momento posterior à pronúncia devem ser
arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as
partes, e aquelas eventualmente verificadas na sessão de
julgamento devem ser ventiladas na primeira oportunidade em que
couber à defesa falar nos autos.
II - Não consta da ata da sessão do Tribunal do Júri qualquer
impugnação acerca das nulidades apontadas, estando a matéria
preclusa.
III - A condenação do paciente baseou-se outras provas coligidas
para o processo-crime e não foi demonstrada a existência de
prejuízo para a defesa no fato de terem sido apresentadas fitas de
vídeo contendo depoimento de corréus.
IV - No processo penal, a declaração de nulidade não prescinde da
ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa.
V - O precedente mencionado - 7º AgR na AP 470, Rel. Min.
Joaquim Barbosa - não ampara a pretensão formulada no writ, pois
nele ficou assente que "o sistema processual brasileiro não admite a
oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de
informante, exceção aberta para o caso de corréu colaborador ou
delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999".
VI - Ficou expresso nas instâncias ordinárias que os corréus não
foram considerados como delatores.
VII - Writ que não pode ser admitido como sucedâneo de revisão
criminal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia,
o que não é o caso dos autos.
VIII - Recurso ordinário ao qual se nega provimento".
[STF, RHC 116.108, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, unânime, julgado em 01.10.2013].
Assim, como a questão já foi enfrentada quando do deferimento da
medida liminar e o pedido de reconsideração não trouxe elementos
que modificassem o quadro fático jurídico sub judice, não se tem nos
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presentes autos fundamentos para a modificação da decisão em
juízo de reconsideração.
Desta forma, com base nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido
de reconsideração da Procuradoria Regional Eleitoral.
Intime-se. À CRIP para cumprimento e providências cabíveis. Após
venham conclusos para julgamento.
Florianópolis, 24 de junho de 2020.
JUIZ RODRIGO FERNANDES
RELATOR
Florianópolis, 25 de junho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
Publicação n. 342-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600219-88.2020.6.24.0000
- Gravatal - SANTA CATARINA
RELATOR(A): LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: CLEIMAR DE BONA VERONEZ - OAB/SC37626
DECISÃO
1. Trata-se de prestação de contas, referente ao exercício financeiro
de 2019, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Social
Democrático (PSD) de Gravatal.
2. O processamento da prestação de contas do Partido Social
Democrático de Gravatal deve seguir as disposições da Resolução
TSE n. 23.604/2019, a qual regulamenta o disposto no Título III - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos da Lei nº 9.096/1995.
Ocorre que, por força da regra contida no inciso I do artigo 28 da
mencionada Resolução, a competência para análise de prestação de
contas de diretório municipal é do juízo eleitoral.
Na espécie, o próprio requerente endereçou a presente petição ao
Juízo da 99ª Zona Eleitoral de Tubarão, tudo levando a crer,
portanto, ter havido erro por ocasião do peticionamento eletrônico.
Nesse contexto, inequivocamente, o requerimento apresentado pelo
Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Gravatal
deve ser analisado pelo Juízo da 99ª Zona Eleitoral do município de
Tubarão, o qual poderá determinar as diligências que entender
cabíveis para a adequada apreciação e análise da contabilidade da
agremiação partidária.
3. Pelo exposto, nos termos dos § 1º e § 3º, do artigo 64 do Código
de Processo Civil, reconheço a incompetência absoluta do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina para apreciação de prestação
de contas do Diretório Municipal do Partido Social Democrático
(PSD) de Gravatal e determino a remessa dos autos ao juízo
competente para o regular processamento do feito.
À CRIP para as providências cabíveis.
Florianópolis, 16 de junho de 2020.
LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, Relator(a)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600223-28.2020.6.24.0000
- Lontras - SANTA CATARINA
RELATOR(A): LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL PSL
ADVOGADO: MICHEL FRANCESCO MACHADO - OAB/SC20768
DECISÃO
1. Trata-se de prestação de contas, referente ao exercício financeiro
de 2019, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Social
Liberal (PSL) de Lontras.
2. O processamento da prestação de contas do Partido Social Liberal
de Lontras deve seguir as disposições da Resolução TSE n.
23.604/2019, a qual regulamenta o disposto no Título III - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos da Lei nº 9.096/1995.
Ocorre que, por força da regra contida no inciso I do artigo 28 da
mencionada Resolução, a competência para análise de prestação de
contas de diretório municipal é do juízo eleitoral.
Na espécie, o próprio requerente endereçou a presente petição ao
Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Rio do Sul, tudo levando a crer,
portanto, ter havido erro por ocasião do peticionamento eletrônico.
Nesse contexto, inequivocamente, o requerimento apresentado pelo
Diretório Municipal do Partido Social Liberal (PSL) de Lontras deve
ser analisado pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Rio do Sul, o qual
poderá determinar as diligências que entender cabíveis para a
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adequada apreciação e análise da contabilidade da agremiação
partidária.
3. Pelo exposto, nos termos dos § 1º e § 3º, do artigo 64 do Código
de Processo Civil reconheço a incompetência absoluta do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina para apreciação de prestação
de contas do Diretório Municipal do Partido Social Liberal (PSL) de
Lontras e determino a remessa dos autos ao juízo competente para
o regular processamento do feito.
À CRIP para as providências cabíveis.
Florianópolis, 16 de junho de 2020.
LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, Relator(a)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600233-72.2020.6.24.0000
- Treze de Maio - SANTA CATARINA
RELATOR(A): LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: VALCIRIO REZIN DA SILVA JUNIOR - OAB/SC28390
DECISÃO
O Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Treze
de Maio apresentou declaração de ausência de movimentação
financeira relativa às contas do exercício financeiro de 2019.
Distribuídos e conclusos os autos a este Relator, sobreveio petição
do partido pugnando pela extinção do presente feito, "uma vez que
protocolado erroneamente" (ID 4732555).
Era o que tinha a relatar.
Efetivamente, por força da regra contida no inciso I do artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.604/2019, a competência para análise de
prestações de contas de diretório municipal é do respectivo juízo
eleitoral.
Na espécie, o próprio requerente reconheceu, posteriormente, ter se
equivocado no peticionamento eletrônico, razão pela qual pugnou
pela extinção do presente feito.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelo
partido requerente e julgo extinto o processo, sem resolução do
mérito, valendo-me subsidiariamente do disposto no artigo 485, VIII,
do Código de Processo Civil.
Florianópolis, 23 de junho de 2020.
LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, Relator(a)
PETIÇÃO (1338) Nº 0600239-79.2020.6.24.0000 - LEBON RÉGIS SANTA CATARINA
RELATOR(A): FERNANDO CARIONI
REQUERENTE: SERGIO ANTONIO BALBINOTTI
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE KERN ELY - OAB/SC25817
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB) - MUNICIPAL - LEBON RÉGIS - SC
DECISÃO
1. Sérgio Antônio Balbinotti apresenta petição em que requer a sua
inclusão na lista de filiados do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) de Lebon Régis, com data de 21/03/2020, ao
argumento de que: a) "o presidente do PSDB tentou por várias vezes
fazer o procedimento via sistema para filiação, mas não obteve êxito
porque o presidente do PSL não havia efetivado a baixa, o que o
requerente teve que fazer por sua iniciativa"; b) "o presidente do
PSDB em suas tentativas recebia sempre a mensagem de que o
requerente já se encontrava filiado ao PSDB desde 25/04/2005 e no
sistema interno do partido a situação de filiado ativo desde
25/04/2005 ainda consta"; e c) "devido a todos esses contratempos e
em face de desídia por parte das duas agremiações políticas o
requerente consta hoje como não filiado a partido político quando
deveria constar como filiado ao PSDB de Lebon Régis - SC desde
21/03/2020". Junta documentos (ID 4732955).
2. Não há dúvidas de que o filiado tem assegurado o direito de exigir
a inclusão dos seus dados no sistema eletrônico de filiações da
Justiça Eleitoral quando o partido político não o faz por desídia ou
má-fé (Lei n. 9.096/1995, art. 19, § 2º).
Para tanto, o filiado prejudicado deve requerer, "diretamente ao juiz
da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo
que fixar, não superior a dez dias", o registro da filiação no referido
sistema, o qual irá compor a denominada "relação especial" a ser
efetivada pelo cartório eleitoral (Resolução TSE n. 23.596/2019, art.
11, § 1º).
Esse pedido será processado em procedimento próprio que deverá
ser autuado na classe processual Filiação Partidária (FP) e, somente
após ser deferido pelo Juiz Eleitoral, "o servidor do cartório eleitoral
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deverá acessar o FILIA e autorizar o processamento especial da lista
apresentada" (Resolução TSE n. 23.596/2019, art. 16, § 2º).
Logo, este Tribunal não detém competência originária para dirimir
controvérsia envolvendo eventual omissão na relação de filiados
remetida pelo partido político à Justiça Eleitoral, razão pela qual é
juridicamente inviável adentrar no exame de mérito da demanda, o
qual somente poderá ser realizado nesta instância no âmbito
recursal.
Dentro desse contexto, o endereçamento eletrônico do requerimento
para este Tribunal mostra-se equivocado, tornando impositiva a
remessa dos autos ao juízo eleitoral competente.
3. Pelo exposto, declaro a incompetência deste Tribunal para julgar a
petição, determinando a remessa dos autos para o Juiz da 77ª Zona
Eleitoral - Fraiburgo, em cumprimento ao disposto no art. 64, § 3º, do
Código de Processo Civil.
Florianópolis, 24 de junho de 2020.
FERNANDO CARIONI, Relator(a)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600236-27.2020.6.24.0000
- Bom Jesus do Oeste - SANTA CATARINA
RELATOR(A): RODRIGO FERNANDES
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- DIRETORIO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE/SC
ADVOGADO: JANAINE SELIG - OAB/SC43304
DECISÃO
O diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) de Bom Jesus do Oeste apresentou prestação de contas
referente ao exercício financeiro de 2019 (ID 4699905 e ss).
Em nova petição, o ente municipal requereu a extinção do processo,
sob a justificativa que houve um "equívoco de jurisdição no momento
de protocolo da mesma" (ID 4717755).
Era o que tinha a relatar.
De fato, a contabilidade relativa ao exercício financeiro de 2019 do
diretório municipal deve ser dirigida ao Juiz Eleitoral, a teor do art.
28, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, e não a este Tribunal
Regional Eleitoral, a quem cabe apreciar por competência originária
as prestações de contas dos órgãos estaduais.
Isso posto, homologo o pedido de desistência apresentado pela grei
partidária e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com
fundamento no inciso VIII, do art. 485 do Código de Processo Civil.
À CRIP para as devidas providências.
Florianópolis, 24 de junho de 2020.
JUIZ RODRIGO FERNANDES
Relator
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600235-42.2020.6.24.0000
- Santa Terezinha - SANTA CATARINA
RELATOR(A): WILSON PEREIRA JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD) MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA - SC
ADVOGADO: MICHEL FRANCESCO MACHADO - OAB/SC20768
DECISÃO
O Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD)
apresentou sua Prestação de Contas referente ao Exercício
Financeiro de 2019, dirigindo-a ao Juízo da 38ª Zona Eleitoral de
Santa Terezinha/SC.
Porém, protocolizou a referida Prestação de Contas diretamente
junto ao Tribunal Regional Eleitoral.
É o relatório. Decido.
O art. 32 da Lei n. 9.096/1995 assim estabelece:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho
do ano seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal
Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
[...]
Portanto, exsurge inequívoca a competência do Juízo da 38ª Zona
Eleitoral de Santa Terezinha/SC para analisar o pedido, uma vez que
se trata de Prestação de Contas de exercício financeiro de órgão
municipal de partido político.
Inclusive, verifica-se que a petição inicial foi efetivamente dirigida ao
Juízo da mencionada Zona Eleitoral, mas acabou sendo
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protocolizada, por equívoco, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina.
Ante o exposto, declaro a incompetência do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina para apreciação do feito e determino a
remessa dos autos ao Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Santa
Terezinha/SC.
Florianópolis, 25 de junho de 2020.
Juiz WILSON PEREIRA JUNIOR
Relator
PETIÇÃO (1338) Nº 0600238-94.2020.6.24.0000 - PINHALZINHO SANTA CATARINA
RELATOR(A): FERNANDO CARIONI
REQUERENTE: GERMANO DA CRUZ VORMA DE SOUZA
ADVOGADO: JEAN MARCUS SALVADOR - OAB/SC0033413A
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) MUNICIPAL - PINHALZINHO - SC
DECISÃO
1. Germano da Cruz Vorma De Souza apresenta petição na qual
requer a sua inclusão na lista de filiados do Partido dos
Trabalhadores (PT), com data de 05/03/2020, ao argumento de que
o seu nome não foi registrado na lista remetida para a Justiça
Eleitoral por equívoco de natureza interna da agremiação. Afirma
que "na Lista Interna de Filiados do Partido, o apelante encontra-se
regularmente como filiado na data de 05/03/2019", destacando a
existência de prova de que a filiação de sua filha ocorreu dois meses
após a sua, bem como de "declaração de participantes do ato de
filiação". Informa que peticionou a inclusão do seu nome em lista
especial, mas o pedido foi indeferido, "cabendo desta forma o
referido recurso de reconsideração ou julgamento do TRE/SC".
Requer, ao final, o "deferimento/homologação da filiação na lista
especial do TSE" (ID 4731805).
2. Não há dúvidas de que o filiado tem assegurado o direito de exigir
a inclusão dos seus dados no sistema eletrônico de filiações da
Justiça Eleitoral quando o partido político não o faz por desídia ou
má-fé (Lei n. 9.096/1995, art. 19, § 2º).
Para tanto, o filiado prejudicado deve requerer, "diretamente ao juiz
da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo
que fixar, não superior a dez dias", o registro da filiação no referido
sistema, o qual irá compor a denominada "relação especial" a ser
efetivada pelo cartório eleitoral (Resolução TSE n. 23.596/2019, art.
11, § 1º).
Esse pedido será processado em procedimento próprio que deverá
ser autuado na classe processual Filiação Partidária (FP) e, somente
após ser deferido pelo Juiz Eleitoral, "o servidor do cartório eleitoral
deverá acessar o FILIA e autorizar o processamento especial da lista
apresentada" (Resolução TSE n. 23.596/2019, art. 16, § 2º).
Logo, este Tribunal não tem competência originária para dirimir
controvérsia envolvendo eventual omissão na relação de filiados
remetida pelo partido político à Justiça Eleitoral, razão pela qual a
presente petição não poderia ser conhecida.
Não fosse isso, em consulta ao sistema do Processo Judicial
Eletrônico, denoto que tramita neste Tribunal, sob a minha relatoria,
recurso interposto pelo peticionante contra a decisão do Juiz da 66ª
Zona Eleitoral de indeferimento de semelhante pedido de inclusão na
lista especial de filiados (Recurso Eleitoral n. 060002147.2020.6.24.0066), o que, a toda evidência, configura a ocorrência
de litispendência.
3. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente
petição, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo
Civil.
Florianópolis, 25 de junho de 2020.
FERNANDO CARIONI, Relator(a)
Florianópolis, 26 de junho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
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Pauta de Julgamentos
Judicial
Sessão do dia 7 de julho de 2020 - Horário de início: 17 horas
(por videoconferência)
RECURSO ELEITORAL N. 0600009-34.2020.6.24.0001
REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA
ELEITORAL - EXTEMPORÂNEA/ANTECIPADA - INTERNET FACEBOOK - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - 1ª ZONA
ELEITORAL - ARARANGUÁ
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
POLO
ATIVO:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL
(RECORRENTE)
POLO PASSIVO: FABIANO ALEX DA SILVA (RECORRIDO)
ADVOGADO(S): FELIPE KELLER OAB/SC 44978, PAULA DE BEM
OAB/SC 47460
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PETIÇÃO N. 0600201-67.2020.6.24.0000
PETIÇÃO - AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - MUDANÇA DE PARTIDO INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À VALIDADE DO
ATO NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS QUE ANTECEDEM A
DATA LIMITE DAS FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS PARA OS QUE
PRETENDAM CONCORRER NO PLEITO VINDOURO - CARGO VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
ITUPORANGA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE
TUTELA DE EVIDÊNCIA.
RELATOR: JUIZ FERNANDO CARIONI
POLO ATIVO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB) - MUNICIPAL - ITUPORANGA - SC, MARIO CESAR
HILLESHEIM (REQUERENTES)
ADVOGADO(S): VALDEVINO EIFLER OAB/SC 40688
POLO PASSIVO: PROGRESSISTAS (PP) - MUNICIPAL ITUPORANGA - SC, LEANDRO MAY (REQUERIDOS)
ADVOGADO(S): ALESSANDRO BALBI ABREU OAB/SC 15740,
LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC 41094, LUIZ
MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC 17935, THAIS HELENA
PEREIRA DE MOURA BASTOS OAB/SC 50631
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
RECURSO ELEITORAL N. 0600013-47.2020.6.24.0009
RECURSO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
ELEITORAL - INDEFERIMENTO - RAE DA 9ª ZONA ELEITORAL CONCÓRDIA (PRESIDENTE CASTELLO BRANCO).
RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
POLO ATIVO: PAULO ANDRE ZANELLA (RECORRENTE)
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
RECURSO ELEITORAL N. 0600012-62.2020.6.24.0009
RECURSO
ELEITORAL
INSCRIÇÃO
ELEITORAL
INDEFERIMENTO - RAE DA 9ª ZONA ELEITORAL - CONCÓRDIA (
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO).
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
POLO ATIVO: ANA LAURA FRIGO (RECORRENTE)
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
RECURSO ELEITORAL N. 0600014-32.2020.6.24.0009
RECURSO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
ELEITORAL - INDEFERIMENTO - RAE DA 9ª ZONA ELEITORAL CONCÓRDIA (CASTELO BRANCO).
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
POLO ATIVO: EMELY APARECIDA SCHUTZ (RECORRENTE)
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)

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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RECURSO ELEITORAL N. 0600331-91.2019.6.24.0000
RECURSO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - ÓRGÃO
MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO - (2000) - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS RECURSO NOS AUTOS DA PC N. 5-81.2018.6.24.0012 DA 12ª
ZONA ELEITORAL - FLORIANÓPOLIS - PROCESSO FÍSICO
CONVERTIDO EM ELETRÔNICO.
RELATOR: JUIZ CELSO KIPPER
POLO ATIVO: AVANTE (AVANTE) - NACIONAL (RECORRENTE)
ADVOGADO(S): CAMILA SOARES DE OLIVEIRA OAB/MG 112051,
DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA OAB/MG 104717, LUCAS
AMARAL GONCALVES OAB/MG 168301
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)

Após a registro da validação das fichas no Sistema de Apoiamento
aos Partidos em Formação (SAPF), certifique-se e arquive-se.
Jaraguá do Sul, 19 de junho de 2020.
CANDIDA INÊS ZOLLNER BRUGNOLI
Juíza Eleitoral

RECURSO ELEITORAL N. 0600406-33.2019.6.24.0000
RECURSO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - ÓRGÃO
MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA ELEIÇÕES 2018 - CONTAS DESAPROVADAS - RECURSO NOS
AUTOS DA PC N. 20-15.2019.6.24.0077 DA 77ª ZONA ELEITORAL
- FRAIBURGO (MONTE CARLO) - PROCESSO FÍSICO
CONVERTIDO EM ELETRÔNICO.
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
POLO ATIVO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB) MUNICIPAL - MONTE CARLO - SC (RECORRENTE)
ADVOGADO(S): CASSIO STURM SOARES OAB/RS 114303
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)

Juízo da 020ª Zona Eleitoral - Laguna/SC
Juíza Eleitoral: Elaine Cristina de Souza Freitas
Chefe de Cartório: Deborah Maria de Araújo Trajano
PRAZO DO EDITAL: 5 DIAS
De ordem do MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Elaine Cristina de Souza
Freitas, em razão do disposto na Portaria n. 004/2009:
VEM, com fundamento no art. 44 caput e inciso I, da Resolução TSE
n. 23.604/2019, TORNAR PÚBLICO, aos interessados e a todos
quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento,
que, os partidos políticos abaixo nominados, apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação, 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.
Part Municíp REsponsáveis
Autos PJE
ido
io
PD
Laguna
Roger Costa da Silva
0600001T
(Presidente) e Marilene 97.2020.6.24.0020
Costa (tesoureiro)
PD
Pescari
Everaldo
dos
Santos
0600002T
a Brava
(Presidente) e Elio Eliseu 82.2020.6.24.0020
(tesoureiro)
PT
Laguna
Nivaldo
Rodrigues
0600013(Presidente) e Sandro Luis 14.2020.6.24.0020
Pessoa (tesoureiro)
Outrossim, informa-se que os referidos documentos estão
disponibilizados no sistema de Processos Judiciais Eleitorais. E, para
que no futuro não se alegue ignorância, expediu-se o presente Edital
que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Laguna, ao vinte e seis dias do
mês de junho de dois mil e vinte. Eu, Deborah Maria de Araújo
Trajano, Chefe do Cartório da 20ª ZE/SC, preparei e subscrevi o
presente.

Observação: a sessão plenária poderá ser acessada, pelos
advogados, no ambiente de videoconferência por meio do endereço
eletrônico https://meet.google.com/brm-wbcq-rkd e poderá ser
acompanhada com transmissão ao vivo pelo canal do TRESC no
youtube (https://www.youtube.com/user/canalTRESC), nos termos
da Resolução TRESC 8013/2020.
Coordenadoria de Apoio ao Pleno.
Florianópolis, 26 de junho de 2020.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

20ª Zona Eleitoral - Laguna
Atos Judiciais
Editais

Não há publicações nesta data.

21ª Zona Eleitoral - Lages
ZONAS ELEITORAIS
Atos Judiciais

17ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul
Editais

Atos Judiciais
Decisões/Despachos
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO
POLÍTICO (12560) Nº 0600006-31.2020.6.24.0017
REQUERENTE: ALIANÇA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO PONTUAL MACHADO
NETO - SC23033
DESPACHO
Não havendo impugnações, determino a validação das fichas cujas
assinaturas guardaram semelhança com as constantes no cadastro
eleitoral, nos termos da informação registrada no evento n. 1436024.

EDITAL N. 08/2020
Prazo: 5 dias
O Excelentíssimo Senhor Ricardo Alexandre Fiúza, Juiz Eleitoral da
21ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
etc.,
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. 01/2008CRESC-TRESC, que o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
órgão municipal de Lages/SC e respectivos responsáveis, Flávia
Roberta Oliveira Mathias, Presidente do partido e Patrick Lucian
Wiggers, tesoureiro do partido, apresentou 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

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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impugnação por meio de petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis em dinheiro no período de 01.01.2019 a
31.12.2019
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no sistema Processo
Judicial
Eletrônico
(PJe)
no
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam), processo
número 0600033-02.2020.6.24.0021. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório da 21ª Zona
Eleitoral de Santa Catarina poderá propiciar a consulta ao processo
(e-mail: zona021@tre-sc.jus.br - Telefone: (49) 3222-8316).
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, bem como afixado no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Lages/SC, aos vinte e seis dias do
mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, _________, Gilmar
Duarte da Luz Analista Judiciária, Chefe de Cartório da 21ª Zona
Eleitoral de Santa Catarina preparei, conferi e subscrevi o presente
Edital.
Gilmar Duarte da LuzAnalista JudiciárioChefe de Cartório da 21ª
ZE/SC(Por ordem - Portaria n. 01/2020)
EDITAL N 09/2020
Prazo: 5 dias
O Excelentíssimo Senhor Ricardo Alexandre Fiúza, Juiz Eleitoral da
21ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais etc.,
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. 01/2008CRESC-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 Partido Social Liberal (PSL), órgão municipal de
Lages/SC, e seus respectivos responsáveis, Alberi Chiodelli,
presidente do partido e Fernando Araldi Sommariva, tesoureiro do
partido, cujo processo se encontra disponível para consulta pública
no
sistema
Processo
Judicial
Eletrônico
(PJe)
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam), processo
número 0600035-69.2020.6.24.0021, 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 da
21ª Zona Eleitoral de Santa Catarina poderá propiciar a consulta ao
processo (e-mail: zona021@tre-sc.jus.br - Telefone: (49) 3222-8316).
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.
Dado e passado nesta cidade de Lages/SC, aos vinte e seis dias do
mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu _______, Gilmar Duarte
da Luz, Analista Judiciário, Chefe de Cartório da 21ª Zona Eleitoral
de Santa Catarina, preparei, conferi e subscrevi o presente edital.
Lages/SC, 26 de junho de 2020
Gilmar Duarte da Luz
Analista Judiciário
Chefe de Cartório da 21ª ZE/SC
(Por ordem - Portaria n. 01/2020)

32ª Zona Eleitoral - Timbó
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TIMBO - SC - MUNICIPALINTERESSADOS: FLAVIO RIBEIRO,
MELVI DAMANNAdvogado do REQUERENTE e INTERESSADO:
CASSIO STURM SOARES - RS114303De ordem do Excelentíssimo
Doutor Ubaldo Ricardo da Silva Neto, Juiz Eleitoral da 32ª ZE Timbó/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. 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. 01/2008CRETRESC, que, após a o período de publicação do presente edital
(05 dias), os partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral terão o
prazo de 5 (cinco) dias para impugnar a prestação de contas do
exercício financeiro de 2019 apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
LIBERAL (PSL) do Município de TIMBÓ, 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. 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. Dado e passado nesta cidade de Timbó/SC, aos
26 de junho de 2020. Eu, Alana S. de Araújo, Técnica Judiciária,
preparei o presente edital e subscrevi. Melissa P. G. Costa Chefe de
Cartório Autorizada pela Portaria 11/2012.
Editais
EDITAL n.º 12/2020
Prazo: 5 dias
De ordem do Excelentíssimo Doutor Ubaldo Ricardo da Silva Neto,
Juiz Eleitoral da 32ª ZE - Timbó/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, 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 Responsáveis (Presidente e Tesoureiro)
Advogado/Nº OAB Processo n.DEM Timbó Alaor José Lenzi e
Alexandre
Willian
Zomer
Robson
Rodrigo
da
Silva
OAB/SC:52809Paola Milena Campestrini Chaves OAB/SC: 26558
PC-PP 0600020-67.2020.6.24.0032 A documentação apresentada
pela agremiação partidária encontra-se 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: zona032@tre-sc.jus.br).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 TIMBÓ, SC, aos 26 de
junho de 2020. Eu Melissa P. G. Costa, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.Melissa P. G. CostaChefe de
CartórioAutorizada pela Portaria 11/2012

39ª Zona Eleitoral - Ituporanga

Atos Judiciais
Atos Judiciais
Editais
Juízo da 32ª Zona Eleitoral - Timbó/SC Juiz Eleitoral: Ubaldo Ricardo
da Silva Neto Chefe de Cartório: Melissa P. G. Costa

Editais

Edital n.º 0011/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
060001982.2020.6.24.0032REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL -

E D I T A L 0021/2020
[Prazo: 3 dias]
A Chefe de Cartório da 39 ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo MM. Juiz
Eleitoral,

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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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 a declaração de
ausência de movimentação de recursos, no exercício financeiro de
2019, 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:
PAR
MUNICÍPIO
RESPONSÁVEIS/
NUMERO
DO
TIDO
PRESIDENTEPROCESSO
TESOUREIRO
POD
CHAPADÃO
LEONARDO
0600029E
DO
MARQUEZ
/ 08.2020.6.24.0039
LAGEADO
ALISSON
BORGES
DOS
SANTOS
PSD
IMBUIA
EDEGAR
0600030RENGEL
/ 90.2020.6.24.0039
ROSECLEIA
HAMES
Os autos referenciados podem ser consultados através do Sistema
do
Processo
Judicial
Eletrônico,
disponível
em:
https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam. ou através
de solicitação do conteúdo dos respectivos autos ao Cartório
Eleitoral (e-mail: zona039@tre-sc.jus.br - Telefone de Plantão: 47
98815-7814).
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 Ituporanga, ao 25° dia do mês de
junho do ano de 2020. Eu, Kathryn Haut, Chefe de Cartório, preparei
e conferi o presente edital, de ordem Excelentíssimo Senhor Juiz
Eleitoral.
Kathryn Haut
Chefe de Cartório
(assinatura autorizada pela Portaria 05/2017)

55ª Zona Eleitoral - Pomerode
Atos Judiciais
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Parti
do
DEM

Municípi
o
POMER
ODE

Autos
n.
PC-PP
060000
614.202
0.6.24.
0055

Preside
nte
JURGE
N
KONIG

Tesourei
ro
SIGMON
T WURZ

PSD
B

POMER
ODE

PC-PP
060000
881.202
0.6.24.
0055

MARCO
S
CONRA
DO
HASS

SIDNEI
ROHLIN
G

PP

POMER
ODE

Advogado
(a)
RUBIA
KONIGOAB
45750/SC

CELSO
VINICIUS
DOMINGO
S
PARISOTT
O - OAB
26499/SC
DANIEL
ALBERTO
HORNBUR
G - OAB
33110/SC

PC-PP
WALDE
GENRAD
060000
MAR
O
9WUERG RIEMER
66.202
ES
0.6.24.
0055
MDB
POMER
PC-PP
JAIR
CÉLIO
ARANY
ODE
060001
CONRA
SCHLIN
GUSTAVO
0DO
GMANN
DE BRITO
51.202
KLEBBE
LAUTH
0.6.24.
R
OAB
0055
7706/SC
CIENTIFICAR que o Ministério Público e os partidos políticos terão o
prazo de 5 (cinco) dias, após o término do prazo de 15 (quinze) dias
do presente edital, para impugnar a prestação de contas
apresentada, 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 (parágrafo único do art. 35
da Lei n. 9.096/1995 c/c art. 31, §3º, da Resolução TSE n.
23.546/2017).
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 Pomerode/SC, aos 26 dias do mês
de junho do ano de 2020. Eu, Rafael Leon Menezes Sanches, Chefe
de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é por mim
subscrito.
Pomerode, 26 de junho de 2020.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral
De Ordem - Portaria ZE 055 n. 01/2018

Editais
Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Pomerode/SC
Juiz: Bernardo Augusto Ern
Chefe de Cartório: Rafael Leon Menezes Sanches
EDITAL n. 11/2020
Prazos sucessivos: 15 (quinze) dias e 05 (cinco) dias.
O Chefe de Cartório da 055ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo MM. Juiz
Eleitoral na Portaria ZE 055 n. 01/2018, 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, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e do art.
5º, parágrafo único, do Provimento n. 01/2008 - CRE - TRESC, se
encontram disponíveis para consulta pública no Sistema de
Processo
Judicial
Eletrônico
(PJe)
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam), a partir
da numeração informada na tabela abaixo, pelo prazo de 15 dias a
contar da publicação deste edital, o BALANÇO PATRIMONIAL e a
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - referentes
ao exercício financeiro de 2019 - dos Partidos Políticos e respectivos
responsáveis abaixo relacionados dos Municípios de Pomerode e
Rio dos Cedros/SC, os quais ficam disponíveis no mural do Cartório,
podendo qualquer interessado examiná-los e obter cópias, nos
termos do § 2º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017.

58ª Zona Eleitoral - Maravilha
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600012-12.2020.6.24.0058
REEQUERENTE: PARTIDO LIBERAL MARAVILHA SC
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREAS OTTO WINCKLER SC18452
DESPACHO
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas julgadas não
prestadas, relativas ao exercício 2018, cujo despacho sob o evento
n. 1554891 determinou a regularização da representação
processual, dentre outras providências.
Sobreveio aos autos petição sob o evento n. 1856256, juntando
novos documentos, sem, no entanto, cumprir integralmente a
diligência, especialmente no que se refere à regularização da
representação processual e da subscrição da declaração de
ausência de movimentação de recursos.

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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Necessário registrar que a Res. TSE n. 23.604/2019 (art. 29, § 2º, II)
determina que o protocolo das contas deverá estar instruído com
"instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a
prestação de contas", razão pela qual tem-se por ausente
instrumento no qual o presidente do partido outorgue poderes por si.
No que tange à subscrição da declaração de ausência de
movimentação de recursos, em face do teor do art. 28, § 4º, II, da
Res. TSE n. 23.604/2019, necessária a identificação inequívoca, na
peça, de seus subscritores, gerando o sistema SPCA campo próprio
para esta finalidade.
A petição de evento n. 1856256 inovou ainda no que diz respeito ao
pedido inicial, fazendo juntar declaração de ausência de
movimentação financeira relativa ao exercício 2019 (evento
1856273). A respeito, cabe ressaltar que a apreciação de
requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas
segue fluxograma próprio e distinto das prestações de contas anuais,
de modo que a apresentação das contas, cujo prazo de
apresentação ocorre no dia 30, próximo, deverá se dar em protocolo
próprio, com a observância das determinações trazidas pela Res.
TSE n. 23.604/2019.
Assim, pelo exposto, determino a intimação da grei partidária, por
seu patrono nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias:
a) regularizar a representação processual, mediante instrumento que
contemple expressa outorga de poderes de ambas as partes;
b) renovar a declaração de ausência de movimentação financeira
relativa ao exercício 2018, com inequívoca identificação de seus
subscritores;
c) protocolar as contas relativas ao exercício 2019 em autuação
própria, com observância do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e das
determinações da Res. TSE n. 23.604/2019, de modo que os
presentes autos atenham-se à apreciação da regularização relativa
ao exercício 2018.
Maravilha/SC, 25 de junho de 2020.
Guilherme Augusto Portela de Gouvêa
Juiz Eleitoral

63ª Zona Eleitoral - Ponte Serrada
Atos Judiciais
Portarias
PORTARIA ZE N.º 004/2020
Delega a competência para as rubricas pela Justiça Eleitoral das
atas das convenções dos partidos políticos dos municípios da 63ª
Zona Eleitoral.
O Exmo. Doutor Luciano Fernandes da Silva, Juiz Eleitoral da 63ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições, RESOLVE
DELEGAR à Chefia de Cartório desta Zona Eleitoral e, em sua
ausência, o seu substituto, a abertura e rubrica de livro ata dos
partidos políticos dos municípios de Ponte Serrada, Passos Maia,
Vargeão e Vargem Bonita, em cumprimento ao disposto ao Art. 8º da
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). Fica revogava a Portaria ZE nº
011/2016. Publique-se. Envie-se cópia vai BREVE à CRESC.
Ponte Serrada, 25 de junho de 2020.
LUCIANO FERNANDES DA SILVA
Juiz Eleitoral

67ª Zona Eleitoral - Santo Amaro da Imperatriz
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
AUTOS N.º 0600047-42.2020.6.24.0067 - PJE
PETIÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPANHA
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
- REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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POLO ATIVO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC. (REQUERENTE);
ADVOGADO: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082,
GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA
SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355;
SANDRO CARLOS VIDAL (REQUERENTE), ADVOGADO: MAURO
ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO
HENRIQUE SERPA - SC13355; MARIA GORETE RACHADEL
SILVA (REQUERENTE), ADVOGADO: MAURO ANTONIO
PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A,
CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE
SERPA - SC13355; FLAVIO CESAR ESSER (REQUERENTE),
ADVOGADO: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082,
GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA
SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355; ALEX
CHARLES SILVA DE AGUIAR (REQUERENTE), ADVOGADO:
MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO
SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985,
GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355;
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (FISCAL DA LEI)
Vistos para decisão.
I - Recebo o requerimento de regularização de contas não prestadas
(ID 1520192 e documentos que o acompanham), sem efeito
suspensivo, a teor do inciso IV do § 1º do art. 58 da Resolução TSE
n. 23.604/2019;
II - Proceda-se ao exame técnico dentro do escopo previsto pelas
alíneas "a" e "b" do inciso V do § 1º do art. 58 da Resolução TSE n.
23.604/2019;
III - Após, nova conclusão.
Santo Amaro da Imperatriz, 22 de junho de 2020.
Maria de Lourdes Simas Porto
Juíza Eleitoral
AUTOS N.º 0600048-27.2020.6.24.0067 - PJE
PETIÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPANHA ELEIÇÕES 2018 - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
POLO ATIVO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC (REQUERENTE),
ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082,
GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA
SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355,
SANDRO CARLOS VIDAL (REQUERENTE), ADVOGADOS:
MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO
SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985,
GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355; MARIA GORETE
RACHADEL SILVA (REQUERENTE), ADVOGADOS: MAURO
ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO
HENRIQUE SERPA - SC13355, JULIO JACOB BROERING NETO
(REQUERENTE), ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA
BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA SC13355, HENRIQUE BROERING ESSER (REQUERENTE),
ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082,
GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA
SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355;
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (FISCAL DA LEI)
Vistos para decisão.
I - Recebo o requerimento de regularização de contas não prestadas
(ID 1520374 e documentos que o acompanham), sem efeito
suspensivo, a teor do inciso IV do § 1º do art. 58 da Resolução TSE
n. 23.604/2019;
II - Proceda-se ao exame técnico dentro do escopo previsto pelas
alíneas "a" e "b" do inciso V do § 1º do art. 58 da Resolução TSE n.
23.604/2019;
III - Após, nova conclusão.
Santo Amaro da Imperatriz, 22 de junho de 2020.
Maria de Lourdes Simas Porto
Juíza Eleitoral

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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AUTOS Nº 0600049-12.2020.6.24.0067 - PJE
PETIÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO - 2016 - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
POLO ATIVO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC (REQUERENTE),
ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082,
GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA
SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355,
SANDRO CARLOS VIDAL (REQUERENTE), ADVOGADOS:
MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO
SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985,
GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355; MARIA GORETE
RACHADEL SILVA (REQUERENTE), ADVOGADOS: MAURO
ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO
HENRIQUE SERPA - SC13355, JULIO JACOB BROERING NETO
(REQUERENTE), ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA
BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA SC13355, HENRIQUE BROERING ESSER (REQUERENTE),
ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082,
GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA
SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355;
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (FISCAL DA LEI)
DECISÃO
Vistos para decisão.
I - Recebo o requerimento de regularização de contas não prestadas
(ID 1520396 e documentos que o acompanham), sem efeito
suspensivo, a teor do inciso IV do § 1º do art. 58 da Resolução TSE
n. 23.604/2019;
II - Proceda-se ao exame técnico dentro do escopo previsto pelas
alíneas "a" e "b" do inciso V do § 1º do art. 58 da Resolução TSE n.
23.604/2019;
III - Após, nova conclusão.
Santo Amaro da Imperatriz, 22 de junho de 2020.
Maria de Lourdes Simas Porto
Juíza Eleitoral
AUTOS Nº 0600050-94.2020.6.24.0067 - PJE
PETIÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO - 2018 - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
POLO ATIVO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC (REQUERENTE),
ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082,
GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA
SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355,
SANDRO CARLOS VIDAL (REQUERENTE), ADVOGADOS:
MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO
SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985,
GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355; MARIA GORETE
RACHADEL SILVA (REQUERENTE), ADVOGADOS: MAURO
ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO
HENRIQUE SERPA - SC13355, JULIO JACOB BROERING NETO
(REQUERENTE), ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA
BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA SC13355, HENRIQUE BROERING ESSER (REQUERENTE),
ADVOGADOS: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082,
GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA
SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355;
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (FISCAL DA LEI)
Vistos para decisão.
Trata-se de requerimento de regularização das contas relativas ao
exercício financeiro de 2018, apresentado pelo Partido Social
Democrático (PSD-55) de Santo Amaro da Imperatriz/SC.
O órgão partidário requerente instruiu o pedido inicial com a
respectiva prestação de contas, na forma de declaração de ausência
de movimentação de recursos financeiros.
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O feito, ainda, resta instruído com certidão da Chefia de Cartório
informando a existência de procedimento próprio apurando a
omissão no dever de prestar contas por parte do órgão partidário
requerente, ainda pendente de julgamento.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que o pedido em tela não se enquadra na
hipótese prevista no art. 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019, já
que inexistente decisão, transitada em julgado, julgando as contas
em exame como não prestadas.
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer óbice para o regular
recebimento e processamento das contas apresentadas na forma
prevista pelo art. 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019, com o
afastamento da sanção de suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário preliminarmente aplicada nos Autos de Prestação de
Contas n. 70-71.2019.6.24.0067.
Assim sendo, recebo a prestação de contas relativa ao exercício
financeiro de 2018 do Partido Social Democrático (PSD-55) de Santo
Amaro da Imperatriz, determinando o processamento do feito na
forma prevista pelo art. 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019,
afastada a sanção de suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário preliminarmente aplicada nos Autos de Prestação de
Contas n. 70-71.2019.6.24.0067.
Façam-se os devidos registros e expeçam-se as comunicações
devidas relativamente ao afastamento da sanção de suspensão de
repasse de recursos do Fundo Partidário originalmente determinada
nos Autos n. 70-71.2019.6.24.0067.
Santo Amaro da Imperatriz/SC, 22 de junho de 2020.
Maria de Lourdes Simas Porto
Juíza Eleitoral

Decisões/Despachos
AUTOS n. 0600011-34.2019.6.24.0067 - PJE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL
POLO ATIVO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL ANGELINA - SC (REQUERENTE); RAFAEL FRANCISCO OTTO
(INTERESSADO);
TEREZINHA
APARECIDA
DIAS
OTTO
(INTERESSADO); CELIO ANTONIO SCHMITT (INTERESSADO);
ADAIR FRANCISCO POSSAMAI (INTERESSADO)
ADVOGADO: JONATHAN MOTTA SALGADO - OAB/SC 44152
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (FISCAL DA LEI)
Vistos para despacho.
I - Cumpra-se o disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE n.
23.604/2019;
II - Após, proceda-se ao exame preliminar previsto no art. 35 da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
III - Esgotadas as providências, nova conclusão.
Santo Amaro da Imperatriz/SC, 22 de junho de 2020.
Maria de Lourdes Simas Porto
Juíza Eleitoral

76ª Zona Eleitoral - Joinville
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600004-78.2020.6.24.0076 /
076ª ZONA ELEITORAL DE JOINVILLE SC
REQUERENTE: ANGELO MATEUS MOSER
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE GUSTAVO ROLIM DE
MOURA SCHARF - SC45204
INTERESSADO:
DIRETORIO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA DE JOINVILLE, COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
CRISTAO DE JOINVILLE/SC
DECISÃO
Vistos etc.

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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Trata-se de requerimento de reversão de filiação partidária formulado
por ANGELO MATEUS MOSER para permanência no PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) a exclusão da filiação junto
ao partido DEMOCRACIA CRISTÃ, ambos de Joinville/SC.
O requerente juntou documentos (ID 1083632, 1083631, 1083628 e
1083627).O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela intimação
do partido DEMOCRACIA CRISTÃ para inclusive apresentar
documento do registro de filiação partidária do requerente.
DECIDO.
Independentemente da diligência indicada pelo MPE, o pedido inicial
pode ser desde logo acolhido.
De início, verifica-se que a filiação do requerente ao PDT foi
cancelada por ter sido processada uma nova filiação ao Democracia
Cristã (ID 1083632). O parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.096/95
dispõe que "Havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)".
A norma legal está posta no sentido de que havendo coexistência de
filiação com datas distintas, será mantida a mais recente. Por isso,
apesar do desconhecimento e da vontade do requerente em
permanecer no PDT, o sistema processou automaticamente o seu
alistamento no Democracia Cristã (mais recente) e a exclusão do
PDT.
Ocorre que o requerente rechaça a filiação junto a referida
agremiação e neste procedimento específico não há espaço para se
buscar identificar se houve ou não algum ilícito por parte dos
representantes partidários. Ao que se percebe, o requerente - além
de filiado - exerce diversas atividades administrativas junto ao PDT,
conforme documentos apresentados, o que confere crédito à
assertiva de que não se filiou a outra grei. O requerente demonstra
documentalmente a manutenção de efetivo vínculo com o PDT
mesmo após 11 de outubro de 2016 (data em que supostamente
filiou-se ao outro partido), inclusive como membro do diretório
executivo ocupando atualmente o cargo de segundo vice-presidente.
Desta feita, diante da excepcionalidade do caso, o pedido deve ser
acolhido.
Diante do exposto, DETERMINO o cancelamento da filiação de
Angelo Mateus Moser ao Partido DEMOCRACIA CRISTÃ e a
reversão da filiação ao PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
(PDT).
Intime-se o requerente bem como os Diretórios de ambos os
Partidos para ciência desta decisão.
Por fim, intime-se o diretório do partido DEMOCRACIA CRISTÃ de
Joinville, na figura do seu presidente, para que no prazo de 5 (cinco)
dias, apresente cópia da documentação que embasou o registro de
filiação de Angelo Mateus Moser.
Joinville, 24 de junho de 2020.
GUSTAVO HENRIQUE ARACHESKI
Juiz da 76ª Zona Eleitoral
Decisões/Despachos
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600010-85.2020.6.24.0076 /
076ª ZONA ELEITORAL DE JOINVILLE SC
REQUERENTE: MARCOS AURELIO MORAES MOREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: AUBANO CARLOS ROSA SC19439
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE JOINVILLE
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de requerimento de reversão de filiação partidária formulado
por MARCOS AURELIO MORAES MOREIRA, solicitando a
permanência no Partido SOLIDARIEDADE.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de
tutela de urgência (ID 1752246).
É o relatório.
O requerente estava filiado ao Partido SOLIDARIEDADE desde
25/02/2016 quando se filiou ao Partido Social Cristão (PSC) em
30/03/2020, tendo sido incluído na sua lista interna. Alguns dias
depois, em 02/04/2020, desistiu da filiação e informou o fato ao PSC,
verbalmente. No dia seguinte, preencheu nova ficha de filiação ao
SOLIDARIEDADE que por sua vez não promoveu a movimentação

Página 15

no sistema de registro de filiação porque constatou através de
consulta que o eleitor já integrava a sua lista oficial de filiados.
Por sua vez, o PSC não promoveu a retirada do nome do requerente
da relação interna de filiados ao partido. Quando o Tribunal Superior
Eleitoral - TSE- promoveu a oficialização das relações de filiados em
16/04/2020, conforme o calendário eleitoral, a nova filiação (ao PSC)
gerou o cancelamento da filiação anterior (ao SOLIDARIEDADE),
nos termos do parágrafo único do artigo 22, parágrafo único, da Lei
9096/95, que diz:
"Art. 22. (...)
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)"
O requerente manifestou expressamente o desejo de permanecer
filiado ao Solidariedade, tanto que preencheu nova ficha de filiação e
partido pelo qual pretende registrar sua candidatura nas próximas
Eleições.
Este caso não se enquadra na inclusão em lista especial pois não
houve desídia ou má-fé do partido ao qual o eleitor deseja integrar. O
partido Solidariedade não poderia filiar alguém que já constava na
sua lista oficial de filiados. A indesejada mudança de filiação foi
provocada pela omissão do PSC que não excluiu o requerente da
lista antes do procedimento de oficialização do TSE assim como pelo
próprio eleitor que não se utilizou de meio efetivo de comunicação de
desistência da filiação ao partido.De qualquer modo, a reversão da
filiação ora proposta visa a atender a vontade do eleitor que fora
surpreendido por uma filiação indesejada.
Diante do exposto, DETERMINO o cancelamento da filiação de
Marcos Aurelio Moraes Moreira ao Partido Social Cristão (PSC) e a
reversão da filiação ao Partido SOLIDARIEDADE.
Intime-se o requerente, o MPE bem como os Diretórios de ambos os
Partidos.
Publique-se. Intime-se.
Joinville, 24 de junho de 2020
GUSTAVO HENRIQUE ARACHESKI
Juiz da 76ª Zona Eleitoral

78ª Zona Eleitoral - Quilombo
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 17/2020
Prazo: 05 dias
De ordem da Excelentíssima Dra. Jaqueline Fátima Rover, MMª.
Juíza Eleitoral da 078ª ZESC - Quilombo, no uso de suas atribuições
legais e na forma da lei, etc...
TORNO PÚBLICO a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, 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 o período de publicação do
presente edital (05 dias), os interessados terão o prazo de 5 (cinco)
dias para impugnar, por meio de petição fundamentada, as
prestações de contas do exercício financeiro de 2019 apresentadas
pelos partidos abaixo relacionados, 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.
Municípi
Sig
Denominação
Autos PJe nº:
o
la
Partidária
Quilomb
MD
Movimento Democrático 0600042o
B
Brasileiro
84.2020.6.24.0078
União do
Oeste

PS
DB

Partido
da
Social
Democracia Brasileira

060004369.2020.6.24.0078

União do
Oeste
União do

PS
D
PP

Partido
Social
Democrático
Partido Progressista

060004102.2020.6.24.0078
0600012-
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Oeste
Jardinóp
olis

49.2020.6.24.0078
060004017.2020.6.24.0078

Jardinóp
olis
Formosa
do Sul

MD
B

Movimento Democrático
Brasileiro

PL

Partido Liberal

MD
B

Movimento Democrático
Brasileiro

060003932.2020.6.24.0078
060003847.2020.6.24.0078
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REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - 20 - SAO
JOSE - SC
INTERESSADO: CONSTANCIO KRUMMEL MACIEL NETO,
DANIEL CARLOS DE SOUZA
Advogado: JESSICA SILVA MARTINS - OAB/SC 56838

Atos Judiciais

Vistos para despacho...
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício
financeiro 2019, do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, diretório
municipal de São José/SC.
Ante a irregularidade na representação processual do partido e do
tesoureiro (Daniel Carlos de Souza), intimem-se-os para regularizar
os presentes autos com a juntada da procurações em seus nomes,
no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de configurar ausência de
capacidade postulatória.
Com base na Resolução TSE n. 23.604/2019, determino ao cartório
eleitoral: i) a atualização do sistema SICO, informando da prestação
das contas; ii) a publicação de edital no Diário da Justiça Eleitoral
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer
interessado possa impugnar a prestação de contas apresentada,
bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais e estatutárias a que os partidos estejam sujeitos, nos termos
do art. 31, §2º; e iii) decorrido o prazo do edital, oferecida
impugnação ou não, encaminhe-se os autos para análise técnica
preliminar, nos termos do art. 35 da Res. TSE n. 23.604/2019.
SÃO JOSÉ, 25 de junho de 2020.
RAFAEL RABALDO BOTTAN
Cartório da 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ SC

Editais

Editais

EDITAL n. 16/2020

EDITAL N.º 008/2020
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ 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:

FICAM também cientes que referidas Prestações de Contas se
encontram disponíveis para consulta pública no Sistema de
Processo
Judicial
Eletrônico
PJe
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam). Todavia,
caso qualquer interessado não possua acesso à Internet, o Cartório
Eleitoral poderá propiciar a consulta ao processo (e-mail:
zona78@tre-sc.jus.br - Telefone/whatsapp: 49 98870-2063).
DADO E PASSADO nesta cidade de Quilombo - SC, aos vinte e seis
dias do mês de junho de dois mil e vinte, eu, Najua Juma Ismail Esh
Shami, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi o presente edital.
Najua Juma Ismail Esh Shami
Chefe de Cartório da 78ª ZE/SC
(Autorizada pela Portaria n. 01/2018)

82ª Zona Eleitoral - São Miguel do Oeste

Prazo: 3 (três) dias
O Chefe de Cartório da 82ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo MM. Juiz
Eleitoral, conforme Portaria n. 04/2017,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 45, I, da Resolução
TSE n. 23.464/2015 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o(s) partido(s) político(s) e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos, no exercício financeiro de
2017, as quais se encontram 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 LIBERAL (PL) de Anchieta/SC
PRESIDENTE: Claudecir Paulo Vieira
TESOUREIRO: Pedro Benatti
ADVOGADO: Gilmar de Souza, OAB/SC 22.144
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) de Anchieta/SC
PRESIDENTE: Eduardo Rafael Schneider
TESOUREIRO: Mario Luiz Signor
ADVOGADO: Adilson José Brugnara, OAB/SC 22.258
São Miguel do Oeste, 26 de junho de 2020.
Alex das Graças Gonçalves
De ordem do Exmo. Juiz Eleitoral
Cf. Portaria 04/2017

84ª Zona Eleitoral - São José
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600025-30.2020.6.24.0084

Partido

Municí
pio

PSOL

SÃO
JOSÉ

AVANT
E

SÃO
JOSÉ

Responsáveis
(Presidente
e
Tesoureiro)
João
Batista
Nunes
(Presidente)
Nilton
José
Coelho
Neto
(Tesoureiro)

Bernadete
Inácio
Lopes
Souza
(Presidente)
Carlos
Lélis
Souza
(Tesoureiro)

Advogado/Nº
OAB

Processo n.

Fernando
Mazzurana
Monguilhott
(OAB/SC
25.607)
Bernardo
Brüggemann
Martins
(OAB/SC
25.601)
Ricardo
Lucas
da Silva Demonti
(OAB/SC
23.935)
Iran
Cesar
Demonti
(OAB/SC 3351)

060003052.2020.6.24.
0084

060002246.2020.6.24.
0029

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: zona084@tre-sc.jus.br Telefone: 48 98808-2982).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
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no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de SÃO JOSÉ, SC, aos 26 de junho
de 2020. Eu, Karina Bittencourt, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
(Assinatura Digital)
KARINA BITTENCOURT
Chefe de Cartório
EDITAL n. 009/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600023-31.2020.6.24.0029
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO
MUNICIPAL - SAO JOSE/SC
INTERESSADO: ARY CANDIDO MARTINS FILHO, JACIR
ANTONIO ZIMMER
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA REIS CARRASCO SC56865
Advogado do(a) INTERESSADO: AMANDA REIS CARRASCO SC56865
Advogado do(a) INTERESSADO: AMANDA REIS CARRASCO SC56865
O Chefe de Cartório da 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ 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 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
DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL - SAO
JOSE/SC e outros (2), do Município de SÃO JOSÉ, 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: zona084@tre-sc.jus.br Telefone: 48 98808-2982).
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 SÃO JOSÉ, SC, aos 26 de junho
de 2020. Eu, Karina Bittencourt, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
(Assinatura Digital)
KARINA BITTENCOURT
Chefe de Cartório
EDITAL n. 10/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600025-30.2020.6.24.0084
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - 20 - SAO
JOSE - SC
INTERESSADO: CONSTANCIO KRUMMEL MACIEL NETO,
DANIEL CARLOS DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA SILVA MARTINS SC56838
Advogado do(a) INTERESSADO: JESSICA SILVA MARTINS SC56838
O Chefe de Cartório da 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ 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 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
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financeiro de 2019 apresentada pelo REQUERENTE: PARTIDO
SOCIAL CRISTAO - PSC - 20 - SAO JOSE - SC e outros (2), do
Município de SÃO JOSÉ, 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: zona084@tre-sc.jus.br Telefone: 48 98808-2982).
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 SÃO JOSÉ, SC, aos 26 de junho
de 2020. Eu, Karina Bittencourt, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
(Assinatura Digital)
KARINA BITTENCOURT
Chefe de Cartório

92ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600009-52.2020.6.24.0092 / 092ª ZONA
ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RESPONSÁVEL: ROMILDO SOARES, JANIO VENTURINI
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN GARCIA DA
SILVA - SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN
GARCIA DA SILVA - SC15638
DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização da prestação de contas
referente ao Exercício Financeiro de 2018, para levantar a situação
de inadimplência, apresentada pelo Partido da Social Democracia
Brasileira de Siderópolis/ SC.
Nos autos 46-65.2019.6.24.0092 a sentença julgou as contas em
desfavor do referido órgão partidário municipal como não prestadas,
com a aplicação da sanção de suspensão de repasse de quotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e suspensão da
anotação do partido junto ao respectivo. A data do trânsito em
julgado ocorreu em 26/8/2019.
Conforme informação, ID 1822774, o órgão técnico constatou que o
partido não recebeu recursos de fonte vedada, de origem não
identificada ou do Fundo Partidário, bem como não emitiu recibos
eleitorais.
O Ministério Público Eleitoral pugnou (ID 1921013) pela procedência
do pedido para que seja regularizada a situação de inadimplência do
partido.
Decido:
Preceitua o art. 59, da Res. TSE n. 23.546/2017 que após o trânsito
em julgado o partido político pode requerer a regularização das
contas a fim de restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou anotação do
órgão estadual ou municipal.
A finalidade da regularização da prestação de contas tem um escopo
mais limitado, substancialmente a verificação de eventual existência
de recursos de fontes vedadas, de recursos de origem não
identificada, a ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e ainda outras
irregularidades de natureza grave.
Diante disso, inviável novo julgamento de mérito da presente
demanda, uma vez que a sentença prolatada nos autos de prestação
de contas 46-65.2019.6.24.0092, está definitivamente resolvida, nos
termos do Art. 503 do NCPC.
Este Juízo ao julgar a prestação de contas ressalvou a possibilidade
de a agremiação restabelecer o direito de receber recursos do Fundo
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Partidário suprindo a omissão da prestação de contas, o que se deu
por meio do presente requerimento de regularização.
Constata-se que não houve o recebimento de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada, portanto
não há irregularidades afetas ao órgão partidário em análise.
Ressalto que aqui não se faz julgamento das contas, apenas se
reconhece que a efetiva prestação das contas implica o
levantamento da inadimplência que deu ensejo à sanção de
impedimento de receber Fundo Partidário, devendo, uma vez que
não há valores a recolher pela grei partidária, ser afastada tal
penalidade, conforme determina o art. 59, § 4º, da Res. TSE
23.546/2017.
Ante o exposto, tenho por regularizada a situação de inadimplência
relativa à não prestação de contas referentes ao Exercício 2018 e
determino a REGULARIZAÇÃO da situação do Partido da Social
Democracia Brasileira de Siderópolis, com a finalidade de
restabelecer sua anotação junto ao TRESC e o direito ao
recebimento das quotas de Fundo Partidário.
Oficie-se aos órgãos de direção estadual e nacional do partido
acerca do restabelecimento das quotas de Fundo Partidário, bem
como ao TRESC para o restabelecimento da anotação do partido.
Procedam-se às anotações no Sistema de Informações de Contas
Partidárias - SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após as anotações necessárias, arquive-se os autos.
Criciúma, 26 de junho de 2020.
Pedro Aujor Furtado Júnior
Juiz Eleitoral da 92ª ZE
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