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Publicação n. 343-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 0600117-03.2019.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) ESTADUAL - SC
ADVOGADO: MAURICIO DE DINIZ MARTINS - OAB/SC35873
INTERESSADO: ROMEU DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE DINIZ MARTINS - OAB/SC35873
INTERESSADO: JOSOE LINO ESPINDULA
ADVOGADO: MAURICIO DE DINIZ MARTINS - OAB/SC35873
INTERESSADO: FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
INTERESSADO: MARCELO PRESTES SOARES
DESPACHO
Determino a intimação do partido político para que se manifeste
sobre o "Relatório de Exame para Expedição de Diligências",
exarado pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria (ID
4552405), no prazo de 30 (trinta) dias (Resolução TSE n.
23.604/2019, art. 36).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se o feito à
SCIA.
Florianópolis, 23 de junho de 2020.
JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, Relator
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 0601610-49.2018.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAICON JAISON DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MAICON JAISON DOS SANTOS
DESPACHO
Vistos, etc.
Haja vista a renúncia do procurador anteriormente constituído,
determinei a intimação do candidato Maicon Jaison dos Santos para
constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
as contas serem julgadas não prestadas (ID 3764855).
A Coordenadoria de Registro e Informações Processuais (CRIP),
informou nos autos que restaram frustradas todas as tentativas de
contato com o candidato por meio eletrônico, quais sejam, telefones
e e-mail (INFORMAÇÃO de ID 4453505).
Ante o exposto, expeça-se Carta de Ordem para que, assim que for
possível o seu cumprimento devido às medidas restritivas
decorrentes da pandemia, seja o candidato Maicon Jaison dos
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Santos intimado para constituir novo advogado, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de as contas relativas às Eleições de 2018
serem julgadas não prestadas e ser decretado o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura pra a
qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas, conforme previsto no art. 83,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após, voltem conclusos.
Florianópolis, 25 de junho de 2020.
JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR, Relator
Florianópolis, 26 de junho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

Decisões
Publicação n. 344-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600238-65.2018.6.24.0000
- Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR(A): RODRIGO FERNANDES
REQUERENTE: PODEMOS (PODE) - ESTADUAL - SC
ADVOGADO: THAIS HELENA PEREIRA DE MOURA BASTOS OAB/SC50631
ADVOGADO: RONALDO CARIONI BARBOSA JUNIOR OAB/SC52649
ADVOGADO: KAROLINA DIB DE ALMEIDA - OAB/SC56725
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
INTERESSADO: VILSON SANDRINI FILHO
INTERESSADO: SALVIO GIACOMOZZI
INTERESSADO: EDUARDO BRANDL DA SILVA
INTERESSADO: ANTONIO FREDERICO GONCALVES DOS
SANTOS JUNIOR
INTERESSADO: WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
ADVOGADO: THAIS HELENA PEREIRA DE MOURA BASTOS OAB/SC50631
ADVOGADO: RONALDO CARIONI BARBOSA JUNIOR OAB/SC52649
ADVOGADO: KAROLINA DIB DE ALMEIDA - OAB/SC56725
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
INTERESSADO: TIAGO MEURER DA SILVA
ADVOGADO: THAIS HELENA PEREIRA DE MOURA BASTOS OAB/SC50631
ADVOGADO: RONALDO CARIONI BARBOSA JUNIOR OAB/SC52649
ADVOGADO: KAROLINA DIB DE ALMEIDA - OAB/SC56725
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
DECISÃO
Vieram os autos conclusos.
Após a intimação do partido Podemos (PODE) este requereu a
desistência do pedido de regularização (ID 4686805).
Assim, em face do pedido da agremiação, arquive-se.
À CRIP para as providências cabíveis.
Florianópolis, 23 de junho de 2020.
JUIZ RODRIGO FERNANDES
Relator
Florianópolis, 26 de junho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
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Pauta de Julgamentos
Judicial
Sessão do dia 8 de julho de 2020 - Horário de início: 17 horas
(por videoconferência)
RECURSO ELEITORAL N. 0600015-17.2020.6.24.0009
RECURSO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
ELEITORAL - INDEFERIMENTO - RAE DA 9ª ZONA ELEITORAL CONCÓRDIA (CASTELO BRANCO).
RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
POLO ATIVO: EDINEI MORES (RECORRENTE)
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601300-43.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO ESTADUAL
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
POLO ATIVO: LUCIANA ANDRADE (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): ALESSANDRO BALBI ABREU OAB/SC 15740,
FERNANDO ARTUR RAUPP OAB/SC 18402, LEONARDO BRUNO
PEREIRA DE MORAES OAB/SC 41094, LUIZ MAGNO PINTO
BASTOS JUNIOR OAB/SC 17935
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600186-98.2020.6.24.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO
DEPUTADO ESTADUAL - ELEIÇÕES 2014 - ART. 54, § 1º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
N.
23.406/2014
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO.
RELATOR: JUIZ CELSO KIPPER
POLO ATIVO: FRANCISCO DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO DUARTE
OAB/SC 11604
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601483-14.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO ESTADUAL
RELATOR: JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA
POLO ATIVO: ELIO FRANCISCO CELLA (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): GUSTAVO ANDRE VENDRAMIM OAB/SC 43520
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
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, 29 de junho de 2020.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.
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ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral - Biguaçu
Atos Judiciais
Editais
EDITAL Nº 33/2020
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. José Clésio Machado, Juiz
Eleitoral da 002ª Zona Eleitoral de Biguaçu, no uso de suas
atribuições legais,
Torna público, nos termos do art. 15, da Resolução TSE n.
23.571/2018, que se encontram disponíveis no Cartório deste Juízo
as listas de apoiamento de eleitores dos municípios de Biguaçu, ao
PARTIDO ALIANÇA PELO BRASIL, lote SC SC00020000004, para
os fins que especifica o art. 7º, § 1º, da Lei n. 9.096/95.
Outrossim, conforme art. 15 e parágrafos, da Resolução TSE n.
23.465/2015, as listas e formulários disponíveis em cartório poderão
ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de cinco dias contados da publicação.
Assim sendo, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado no Diário da
Justiça Eleitoral de Santa Catarina.
Dado e passado nesta cidade de Biguaçu, dia 26 de junho de 2020.
Eu, Ana Luisa Correa Rodrigues, Técnica Judiciária, preparei e
conferi o presente Edital, o qual segue assinado digitalmente.

8ª Zona Eleitoral - Canoinhas
Atos Judiciais
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Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a Advogada do Partido
Liberal juntar aos autos procuração, nos termos do art. 104, §1.º, do
Código de Processo Civil.
Efetuadas as anotações e decorrido o prazo, arquive-se.
P.R.I.
Canoinhas, 25 de junho de 2020.
Liliane Midori Yshiba Michels
Juíza Eleitoral
Filiação Partidária nº 0600037-78.2020.6.24.0008
Requerente: Jose Carlos Pangratz
Interessado: Partido Liberal Municipal - Canoinhas - SC, Partido
Social Democrático Municipal - Canoinhas -SC
Advogado do(a) Interessado: Luis Alfredo Brolini Glinski - SC27299
Sentença
José Carlos Pangratz, qualificado nos autos, inscrição eleitoral n.
002675800930, peticiona a regularização de sua filiação partidária
ao Partido Liberal, argumentando que é sua intenção desligar-se do
Partido Social Democrático.
Os partidos políticos envolvidos foram notificados.
Veio aos autos petição em que o autor requer desistência do pedido.
O pleito veio assinado também pelos presidentes de ambos partidos.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela homologação da
desistência e extinção do processo.
É o relato necessário. Fundamento e Decido.
O pedido de desistência da ação deve ser acolhido, visto que há
concordância das demais partes interessadas (ID 1855358).
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência efetuado por José
Carlos Pangratz (ID 1855358) e, em consequência, julgo extinto o
processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
P.R.I.
Canoinhas, 25 de junho de 2020.
Liliane Midori Yshiba Michels
Juíza Eleitoral

Decisões/Despachos
Filiação Partidária Nº 0600035-11.2020.6.24.0008
Requerente: Francisco de Assis Ferreira da Silva
Interessado: Partido Social Democrático Municipal - Canoinhas - SC,
Partido Liberal Municipal - Canoinhas - SC
Advogado do(a) interessado: Luis Alfredo Brolini Glinski - SC27299
Advogado do(a) interessado: Victoria Gurtinski Borba Fernandes SC48762
Sentença
Francisco de Assis Ferreira da Silva, qualificado nos autos, inscrição
eleitoral n. 002787620981, peticiona a regularização de sua filiação
partidária ao Partido Liberal. Argumenta que foi incluído
indevidamente na lista de filiados do Partido Social Democrático, o
que teria levado ao indevido cancelamento da filiação anterior.
Os partidos políticos envolvidos foram notificados.
O Partido Social Democrático (PSD) afirmou que o nome da
requerente foi incluído no sistema de filiações por equívoco,
requerendo a correção da falha.
O Partido Liberal (PL) pugnou pela manutenção do requerente no
seu quadro de filiados.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo cancelamento da
filiação ao PSD e manutenção da filiação ao PL.
É o relato necessário. Fundamento e Decido.
Destaco, inicialmente, que a matéria é decidida nestes autos em
sede administrativa, podendo haver a rediscussão no âmbito de
eventual pedido de registro de candidatura.
O requerimento do eleitor deve ser acolhido. O Partido Social
Democrático reconheceu que ele foi incluído na lista de filiados por
um equívoco, razão pela qual a informação deve ser retificada.
Ante o exposto determino a exclusão da filiação ao PSD e a reversão
do cancelamento da filiação ao PL do eleitor Francisco de Assis
Ferreira da Silva, determinando que sejam implementadas as
providências necessárias no respectivo sistema.
Cumpra-se independentemente do transcurso do prazo recursal,
ante a natureza administrativa do procedimento.

10ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PAE
Processo
Administrativo
Eletrônico
nº
22.669/2020Assunto: Petição Eletrônica - SADP - Regularização
Contas de Campanha
Interessado(a): MARLI AGUIAR SANTIAGO MARCELINO
Advogada: Marisa Elias Vendramini Dondossola OAB/SC nº 18.195
R.h.Marli Aguiar Santiago Marcelino, através de procuradora,
peticionou eletronicamente, na data de 23.06.2020, via sistema
SADP, requerimento de juntada de procuração aos autos arquivados
da Prestação de Contas nº 536-86.2012.6.24.0010. Nos referidos
autos houve julgamento de não apresentação de contas para a
interessada, então candidata, em razão de irregularidade em sua
representação.Conforme informado pela Chefe de Cartório à p. 2, na
data de 28.05.2020 foram respondidas indagações feitas pela
interessada, referentes à regularização da prestação de contas em
questão, com orientações no sentido da obrigatoriedade do uso do
PJe.Não houve pedido de carga de autos na citada petição o que
nos leva a crer que a parte interessada intenta regularizar suas
contas.Ocorre que, para regularização de prestação de contas
julgada não prestada é necessária a autuação de processo na
Classe Petição no sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico,
conforme Resolução TSE nº 23.376/2012 (regulamenta as
prestações de contas de campanha condizentes à eleição de 2012),
Resolução TSE nº 23.417/2014, Portaria TSE nº 629/2019 e
Provimento CGE nº 13/2019 (tratam da obrigatoriedade do uso do
PJe).Dessa forma, julgo improcedente o pedido relativo à
regularização da prestação de contas condizente às eleições 2012,
na forma (não observação da Resolução TSE nº 23.376/2012) e
através dos meios (não utilização do sistema PJe) feitos e determino

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 105

Florianópolis, segunda-feira, 29 de junho de 2020.

seja Marli Aguiar Santiago Marcelino comunicada acerca das duas
únicas diligências que ainda podem ser realizadas junto aos autos da
PC nº 536-86.2012.6.24.0010, quais sejam, (a) vista dos autos em
balcão (b) retirada dos autos em carga pela procuradora. Ambas
diligências mediante agendamento prévio junto ao Cartório
Eleitoral.Publique-se.Comunique-se a parte interessada desta
decisão através do e-mail pelo qual outras solicitações foram por ela
enviadas.Certifique-se.Arquive-se.Criciúma, 26 de junho de 2020.
Fabiano Antunes da SilvaJuiz Eleitoral

16ª Zona Eleitoral - Itajaí
Atos Judiciais
Editais
E D I T A L 107/2020
Prazo: 5 dias
A Excelentíssima Senhora ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO,
Juíza da 016.ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições...
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 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:
Par
Muni
Responsáveis
Advogado/Nº
Processo
tido cípio
(Presidente
e OAB
n.
Tesoureiro)
PS
Itajaí
Omar Bernardino Diego Eduardo PJE
D
Rebello
Bernardi
0600064(Presidente)
OAB/SC
37.2020.6.2
23.442
4.0016
Rodrigo
Cesar
Ceccon
(Tesoureiro)
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: zona016@tre-sc.jus.br Telefone: [47] 3349-2941).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima
Juíza Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como afixado no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Itajaí, aos 29 dias do mês de junho
do ano de dois mil e vinte. Eu, ______, Alexander Dorow, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela
MM. Juíza Eleitoral.
ANA VERA SANGERLA TRUCCOLO, Juíza da 016.ª Zona Eleitoral.

18ª Zona Eleitoral - Joaçaba
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-41.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE JOAÇABA SC
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REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL LIBERAL MUNICIPAL JOAÇABA - SC, MAURO GURGACZ, NILSON ROBERTO DE
JESUS
ADVOGADO DOS REQUERENTES: MURILO DE MORAES OAB/SC 29012
SENTENÇA
Vistos para sentença.
Trata-se de petição para regularização de contas julgadas não
prestadas apresentada pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE
JOAÇABA/SC e responsáveis com vistas à regularização das contas
relativas ao exercício financeiro de 2012, julgadas como NÃO
PRESTADAS nos autos n. 129-22.2013.6.24.0018, com trânsito em
julgado em 20/09/2013, impondo-se como sanção, à época, a
ratificação da suspensão do repasse de novas cotas do Fundo
Partidário ao partido político até que cessasse a inadimplência.
As contas destes autos seguiram os procedimentos de regularização
previstos no art. 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo deferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência do órgão partidário (parecer ministerial de ID n.
1942143).
Retornaram os autos conclusos para decisão.
É o suficiente relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos encontra-se
disciplinada pela Lei n. 9.096/95 (Lei dos Partidos Polític os) e,
atualmente, pela Resolução TSE n. 23.604/2019.
A referida resolução trata da questão da regularização das contas
não prestadas em seu art. 58, in verbis:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se ref ere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar
contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos
públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não
identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de
que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis
devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de
valores a recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso,
deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas
aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente
deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º
Nesse diapasão, entende a Secretaria de Controle Interno e
Auditoria do TRE/SC que as contas apresentadas após o julgamento
como não prestadas não são "novas contas", inexistindo novo
julgamento de mérito. As contas apresentadas após julgadas não
prestadas são apreciadas apenas para fins de regularização, sendo
dispensável a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício (Resolução TSE n. 23.604/2019, art. 31,
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§2º), eis que a avaliação tem um escopo mais limitado, com a
finalidade precípua de avaliar "se há impropriedade ou irregularidade
na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de
recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado" (art. 58, §1º, V, b, acima citado).
No mesmo sentido a decisão do E. Tribunal Regional Eleitoral no
acórdão 26.267, mutatis mutandis:
[...] Em decorrência do caráter jurisdicional da prestação de contas,
atribuído pela Lei n. 12.034, de 29.9.2009, torna-se incabível novo
julgamento das contas de campanha oferecidas posteriormente à
decisão que as declarou não prestadas, sob pena de grave violação
dos arts. 468 e 471, do CPC.
[...] Transposto o plano jurisdicional do julgamento das contas, acaso
sejam elas apresentadas posteriormente à decisão, remanesce tão
só o aspecto administrativo para admissibilidade de exame, pelo
órgão técnico do Tribunal, de questões relevantes, tais como má
gestão do Fundo Partidário, doações de fonte vedada ou
recebimento de recursos de origem não identificada; com
consequente encaminhamento à Procuradoria Regional Eleitoral
para eventuais medidas pertinentes.
(EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO nº 5760, Acórdão
nº 26267 de 12/09/2011, Relator(a) OSCAR JUVÊNCIO BORGES
NETO, Relator(a) designado(a) GERSON CHEREM II, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 170, Data 15/9/2011, Página 6)
O art. 58 da Resolução 23.604/2019, acima transcrito, dentre outras
orientações, prescreve que a regularização não deve ser recebida
com efeito suspensivo e que a situação de inadimplência do órgão
partidário somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento
dos valores eventualmente devidos e do cumprimento das eventuais
sanções impostas quando do julgamento das contas (§4º).
O Cartório Eleitoral, em informação juntada aos autos (ID n.
1790749), após consultas aos bancos de dados disponíveis,
informou inexistir indícios de que o partido político tenha
recebido recursos oriundos do Fundo Partidário, de fonte vedada ou
de origem não identificada.
Não foi possível a consulta, pelo Cartório Eleitoral, dos extratos
bancários eletrônicos em nome do partido político relativos ao
exercício financeiro de 2012, tendo em vista a implementação desse
sistema de consulta apenas em 2014. Entretanto, nova consulta
realizada nos anos de 2014 a 2019 não encontrou conta bancária em
nome do partido político e este, nas informações prestadas, declarou
inexistir conta bancária aberta e movimentação financeira durante o
exercício financeiro objeto da presente regularização.
Sendo assim, em prol do princípio da boa-fé e também da
inviabilidade de produção de prova negativa pelos responsáveis,
presumem-se verdadeiras as informações prestadas, sem prejuízo
de ulterior apuração na eventualidade de surgimento de indícios de
irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, manifestou-se
pelo deferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência do órgão partidário imposta nos autos 12922.2013.6.24.0018 (parecer ministerial de ID n. 1942143).
Considerando que, após análise das contas, inexistem valores
devidos que necessitem de recolhimento pelo partido político, bem
como inexistem sanções impostas que demandem cumprimento, a
medida que se impõe é a definitiva regularização da situação de
inadimplência do partido político relativa ao exercício financeiro de
2012, fazendo cessar a sanção de suspensão do recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário.
Ante o exposto, DETERMINO a regularização da situação de
inadimplência do PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE
JOAÇABA/SC em virtude da apresentação das contas relativas ao
exercício financeiro de 2012.
Registre-se. Publique-se no DJESC - Diário de Justiça Eleitoral de
Santa Catarina. Intimem-se.
Transitado em julgado:
a) anote-se o presente julgamento no Sistema de Contas - SICO,
nos termos da Resolução TSE n. 23.384/2012. Considerando-se a
inexistência da opção de regularização no sistema, anote-se
o status de aprovação das contas;
b) regularize-se o repasse de eventuais cotas do Fundo Partidário ao
partido político, oficiando-se os diretórios nacional e estadual da
agremiação, informando a apresentação das contas e o fim da
proibição de repasse de recursos do Fundo Partidário decorrente da
não apresentação das contas relativas ao exercício financeiro de
2012.
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Após o cumprimento de todas as determinações desta sentença,
arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Joaçaba, 29 de junho de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz da 18ª Zona Eleitoral

20ª Zona Eleitoral - Laguna
Atos Judiciais
Portarias
Juízo da 020ª Zona Eleitoral - Laguna/SC
Juíza Eleitoral: Elaine Cristina de Souza Freitas
Chefe de Cartório: Deborah Maria de Araújo Trajano
PORTARIA Nº 004/2020 - Delega competência.
A Drª. Elaine Cristina de Souza Freitas, MMª. Juíza da 20ª Zona
Eleitoral, com sede em Laguna, Circunscrição de Santa Catarina, no
uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO a preocupação desde Juízo e da comunidade
jurídica com a celeridade da prestação jurisdicional e seus reflexos
no próprio conceito do Poder Judiciário.
CONSIDERANDO a prática, pelo Magistrado, de atos que podem ser
atribuídos ao Chefe de Cartório e ao Assistente I, sem vedação legal
e gravame às partes.
CONSIDERANDO a prática cartorária, de atos plenamente
dispensáveis e que são oriundos de praxes inadequadas.
CONSIDERANDO a revisão feita pela Corregedoria Regional
Eleitoral nas disposições contidas na Parte II, Título I do Manual de
Prática Cartorária do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
CONSIDERANDO que incumbe ao Magistrado estabelecer normas
que visem a simplificação e racionalização dos serviços judiciários.
RESOLVE:
Delegar competência ao Chefe de Cartório e ao Assistente I e, na
sua ausência destes, ao seu substituto legal, para "De ordem" e com
indicação do número da respectiva portaria autorizatória, assinar:
a) todos os mandados, exceto os seguintes:
- os mandados para cumprimento de liminar;
- os mandados de busca e apreensão, penhora, remoção, arresto,
seqüestro e depósito;
- as cartas precatórias;
- os mandados de execução;
- nos demais atos processuais onde há necessidade da assinatura
pessoal do Juiz, pelo alcance e repercussão jurídica da medida, ou
qualidade do destinatário.
b) os ofícios de simples comunicação de designação de datas ou de
outros despachos, ou de informações solicitadas, salvo se dirigidos a
outro Juiz.
c) os demais ofícios, excetuados os dirigidos às autoridades
judiciárias de superior instância, a outros Juízes, aos integrantes do
Poder Legislativo e Executivo, seus Secretários ou detentores de
cargos assemelhados, aos integrantes do Ministério Público,
Reitores, Diretores de Faculdades, Bispos e seus superiores,
Comandantes de Unidades Militares das Forças Armadas e outros
destinatários precedentes na ordem protocolar, bem como os ofícios
e alvarás para levantamento de depósitos e as requisições para
levantamento de valores depositados em conta judicial;
d) editais;
e) certidões.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral de Santa Catarina.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se.
Cumpra-se.
Laguna, 26 de junho de 2020.
Elaine Cristina de Souza Freitas
Juíza da 20ª Zona Eleitoral
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PORTARIA Nº005/2020 - Delega competência.
A Drª. Elaine Cristina de Souza Freitas, MMª. Juíza da 20ª Zona
Eleitoral, com sede em Laguna, Circunscrição de Santa Catarina, no
uso das atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Delegar à Chefe de Cartório, ou a quem o estiver substituindo,
a subscrição dos termos de abertura e encerramento dos livros
destinados ao registro das atas das convenções partidárias e as
rubricas de suas respectivas folhas, mencionando que o faz sob
autorização desta portaria.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral de Santa Catarina.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Laguna, 26 de junho de 2020.
Elaine Cristina de Souza Freitas
Juíza da 20ª Zona Eleitoral
PORTARIA Nº 006/2020 - Delega competência.
A Drª. Elaine Cristina de Souza Freitas, MMª. Juíza da 20ª Zona
Eleitoral, com sede em Laguna, Circunscrição de Santa Catarina, no
uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO a preocupação desde Juízo e da comunidade
jurídica com a celeridade da prestação jurisdicional e seus reflexos
no próprio conceito do Poder Judiciário.
CONSIDERANDO a prática, pelo Magistrado, de atos que podem ser
atribuídos ao Chefe de Cartório e ao Assistente I, sem vedação legal
e gravame às partes.
RESOLVE:
Delegar competência ao Chefe de Cartório e ao Assistente I e, na
ausência destes, ao seu substituto legal, para "De ordem" e com
indicação do número da respectiva portaria autorizatória, efetuar de
ofício os pedidos de desfiliações protocolizados em Cartório.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral de Santa Catarina.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se.
Cumpra-se.
Laguna, 26 de junho de 2020.
Elaine Cristina de Souza Freitas
Juíza da 20ª Zona Eleitoral

31ª Zona Eleitoral - Tijucas
Atos Judiciais
Portarias
PORTARIA Nº 05/2020
A Excelentíssima Senhora Joana Ribeiro, Juíza da 31ª Zona Eleitoral
de Tijucas/SC, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar as práticas e rotinas
cartorárias;
RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência aos servidores e auxiliar eleitoral
lotados na 31ª Zona Eleitoral, a subscrição dos termos de abertura e
encerramento dos livros destinados ao registro das atas das
convenções partidárias e as rubricas de suas respectivas folhas,
mencionando que o faz sob autorização desta portaria.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral de Santa Catarina.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Publique-se e cumpra-se.
Tijucas, 26 de junho de 2020.
Joana Ribeiro
Juíza da 31ª Zona Eleitoral
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56ª Zona Eleitoral - Balneário Camboriú
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600014-22.2019.6.24.0056 / 056ª ZONA
ELEITORAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC
REQUERENTES: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA,
RODRIGO TALEVI DOS SANTOS, JONATHAN LAURO ROSSI
MACHADO
Advogado dos REQUERENTES: PATRICIA CASTELLEM STREBE SC34286
DESPACHO
1- Intime-se a agremiação partidária para que, no prazo de quinze
dias, apresente a documentação faltante e o extrato bancário,
conforme requerido pelo próprio interessado na petição de evento n.
1503150.
2- Complemente-se o parecer, se for o caso.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2020.
ADILOR DANIELI
Juiz Eleitoral
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600012-52.2019.6.24.0056 / 056ª ZONA
ELEITORAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC
REQUERENTES: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA,
RODRIGO TALEVI DOS SANTOS, JONATHAN LAURO ROSSI
MACHADO
Advogado dos REQUERENTES: PATRICIA CASTELLEM STREBE SC34286
DESPACHO
1- Intime-se a agremiação partidária para que, no prazo de quinze
dias, apresente a documentação faltante e o extrato bancário,
conforme requerido pelo próprio interessado na petição de evento n.
1502946.
2- Complemente-se o parecer, se for o caso.
Balneário Camboriú, 25 de junho de 2020.
ADILOR DANIELI
Juiz Eleitoral

61ª Zona Eleitoral - Seara
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600019-92.2020.6.24.0061 / 061ª ZONA
ELEITORAL DE SEARA SC
Requerente: MUNICIPIO DE XAVANTINA
Advogado: GLAUCIA GISELE NARDI - SC26675
REQUERIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE SEARA SC
DESPACHO
Abrir vista ao Ministério Público.
Seara, 26 de junho de 2020
Douglas Cristian Fontana
Juiz Eleitoral

69ª Zona Eleitoral - Campo Erê
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 069ª Zona Eleitoral de Campo Erê/SC
Juiz: Valter Domingos de Andrade Júnior
Chefe de Cartório: Danyel Pontelo Correa
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Prestação de Contas Anual (12377) nº 0600008-39.2020.6.24.0069
Requerente: Partido dos Trabalhadores (PT) Municipal, Leandro da
Silva Galupo, Juvenil Joao Correa de Mello
Advogados do(a) Requerente: Leandro da Silva Galupo - SC26877,
Juliana Cristina Zanini - SC45930
Sentença
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido dos
Trabalhadores - PT, com atuação no município de São
Bernardino/SC, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício.
Publicado o edital 10/2020, ID 1013212, transcorreu in albis o prazo
para impugnação, conforme certidão ID 1371861.
A equipe técnica deu parecer pela aprovação das contas, ID
1372212.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
aprovação das contas apresentadas, ID 1384079.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Considerando estarem preenchidos os requisitos previstos na
Resolução TSE nº 23.464/2015 e na Lei 9.096/95, e que as
movimentações podem ser comprovadas pelos extratos bancários,
bem como a existência de parecer favorável da equipe técnica e do
Ministério Público Eleitoral, imperioso julgamento pela aprovação das
contas.
Diante disso, JULGO APROVADA a presente prestação de contas
anual, com fundamento no art. 45, inciso I da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Publique-se e registre-se.
Intimem-se os requerentes e o Ministério Público Eleitoral, sendo
este via sistema e aqueles via DJESC na forma do art. 1º da
Resolução TSE n. 23.328/2010.
Registre-se as informações no SICO.
Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.
Campo Erê (SC), 02 de junho de 2020.
Valter Domingos de Andrade Júnior
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas Anual (12377) nº 0600010-09.2020.6.24.0069
/ 069ª Zona Eleitoral de Campo Erê SC
Requerente: Partido dos Trabalhadores (PT) Municipal, Leandro da
Silva Galupo, Juvenil Joao Correa de Mello
Advogados do(a) Requerente: Leandro da Silva Galupo - SC26877,
Juliana Cristina Zanini - SC45930
Sentença
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido dos
Trabalhadores - PT, com atuação no município de São
Bernardino/SC, referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido apresentou Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício.
Publicado o edital 10/2020, ID 1013209, transcorreu in albis o prazo
para impugnação, conforme certidão ID 1371917.
A equipe técnica deu parecer pela aprovação das contas, ID
1372383.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
aprovação das contas apresentadas, ID 1383624.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Considerando estarem preenchidos os requisitos previstos na
Resolução TSE nº 23.546/2017 e na Lei 9.096/95, e que as
movimentações podem ser comprovadas pelos extratos bancários,
bem como a existência de parecer favorável da equipe técnica e do
Ministério Público Eleitoral, imperioso julgamento pela aprovação das
contas.
Diante disso, JULGO APROVADA a presente prestação de contas
anual, com fundamento no art. 45, inciso I da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Publique-se e registre-se.
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Intimem-se os requerentes e o Ministério Público Eleitoral, sendo
este via sistema e aqueles via DJESC na forma do art. 1º da
Resolução TSE n. 23.328/2010.
Registre-se as informações no SICO.
Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.
Campo Erê (SC), 02 de junho de 2020.
Valter Domingos de Andrade Júnior
Juiz Eleitoral

86ª Zona Eleitoral - Brusque
Atos Judiciais
Editais
EDITAL Nº 16/2020
Prazos Sucessivos: 15 dias e 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600023-06.2020.6.24.0005
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO
MUNICIPAL
RESPONSÁVEIS: CEDENIR ALBERTO SIMON e PATRICIA
PYKOCZ FREITAS
INTERESSADO: KEILA TAISE KUHN
ADVOGADO: MARCIO JOSE PAVANELLO - SC16127
O Chefe de Cartório da 86ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo MM. Juiz
Eleitoral,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, 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, os partidos políticos, após o período de
publicação do presente edital (15 dias), terão o prazo de 5 (cinco)
dias para impugnar a prestação de contas do exercício financeiro de
2019 apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), do
Município de Brusque/SC, 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: zona086@tre-sc.jus.br).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima
Juíza Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como afixado no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Brusque, aos vinte e nove dias do
mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, David Henrique
Tommasi, Analista Judiciária, preparei e conferi o presente edital,
que é subscrito pelo Chefe de Cartório.
Brusque, 29 de junho de 2020.
GUILHERME CAPISTRANO BENEDET
Chefe de Cartório da 86ª Zona Eleitoral
De ordem - Portaria ZE086 nº 002/2018
EDITAL Nº 17/2020
Prazos Sucessivos: 15 dias e 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600018-32.2020.6.24.0086
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROBRUSQUE- SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEIS: VALDIR WILKE e JOAO ROBERTO BEUTING
ADVOGADO: PAULO DA SILVEIRA MAYER - SC19063
O Chefe de Cartório da 86ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo MM. Juiz
Eleitoral,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, 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, os partidos políticos, após o período de
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publicação do presente edital (15 dias), terão o prazo de 5 (cinco)
dias para impugnar a prestação de contas do exercício financeiro de
2019 apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(MDB), do Município de Brusque/SC, 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: zona086@tre-sc.jus.br).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima
Juíza Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como afixado no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Brusque, aos vinte e nove dias do
mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, David Henrique
Tommasi, Analista Judiciária, preparei e conferi o presente edital,
que é subscrito pelo Chefe de Cartório.
Brusque, 29 de junho de 2020.
GUILHERME CAPISTRANO BENEDET
Chefe de Cartório da 86ª Zona Eleitoral
De ordem - Portaria ZE086 nº 002/2018

91ª Zona Eleitoral - Itapema
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Prestação de Contas Eleitorais PJE n. 0600003-48.2020.6.24.009.
Interessado: José João Vieira.
Advogado: Alfredo da Silva Junior, OAB/SC 13222.
Vistos, etc. Trata-se de prestação de contas de campanha do
candidato a vereador José João Vieira nas eleições de 2016. As
contas foram submetidas pelo sistema SPCE. Expediu-se edital
dando ciência a eventuais interessados, nos termos do art. 51 da
Res. TSE 23.463/2015, tendo decorrido o prazo sem que as contas
fossem impugnadas. Realizou-se o exame preliminar, no qual foram
constatadas dívidas de campanha (ID 1391282) Publicada a
intimação (ID 1736499), o interessado quedou-se inerte. No parecer
conclusivo, o relatório opinou pela desaprovação (ID 17428447) Com
vistas, o Ministério Público Eleitoral apontou a irregularidade técnica
das existência de débitos de campanha, opinando pela
desaprovação das contas (ID 1797775). É o relatório. Aprecio
pontualmente a falha indicada no parecer ID 1391282: dívida de
campanha no valor de R$ 1.605,00 (mil seiscentos e cinco reais). Em
que pese a afirmação da utilização de poucos recursos na petição
inicial, os extratos bancários revelaram que o candidato efetuou
transação comercial que não foi adimplida. Assim, com arrimo no
parecer do Ministério Público Eleitoral, pela infringência do art. 28 da
Resolução TSE n. 23.463/2015, a reprovação das contas é medida
que se impõe, haja vista que a inconsistência representa valor não
irrisório. Em arremate, considerando a certidão de ID 1737556,
diante da inexistência de julgado anterior pela não prestação de
contas e, portanto, ausente decisão com trânsito em julgado, faz-se
necessária a regularização do cadastro do eleitor, pois de acordo
com entendimento consolidado do TRE-SC, é considerada
tempestiva a apresentação das contas que ocorra antes do
julgamento pela não prestação (Of.- Circ. CRESC n. 8/2015) Assim
sendo, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE n. 23.463/2015,
DESAPROVO as contas de campanha do candidato a vereador José
João Viera. P.R.I. Com o trânsito em julgado, registre-se o
julgamento no cadastro do eleitor o julgamento da desaprovação
(ASE 230-3) e no sistema de prestação de contas (SICO).
Florianópolis para Itapema, data da assinatura.
Sabrina Menegatti Pítsica
Juíza da 91ª Zona Eleitoral
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96ª Zona Eleitoral - Joinville
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 0015
Prazo: 5 dias
A Chefe de Cartório da 096ª ZONA ELEITORAL DE JOINVILLE 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, após o período de publicação deste
edital (05 dias), a qualquer interessado, 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
Munic
Responsáve Advogado/N Processo
ípio
is
º OAB
n.
(Presidente
e
Tesoureiro)
Republic
Joinvill
MARCO
MARCO
0600017anos
e
AURÉLIO
AURÉLIO
17.2020.6.2
MARCUCCI
MARCUCCI
4.0096
e
ISRAEL - 34639 e
ALEXANDR
ISRAEL
E PATRÍCIO
ALEXANDR
E
PATRÍCIO 54407
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.
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 JOINVILLE, SC, aos 26 de
junho de 2020. Eu, Chefe de Cartório, preparei o presente edital e
subscrevi.
JULIANA TEIXEIRA WARMLING
Chefe de Cartório

98ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600026-70.2020.6.24.0098
RESPONSÁVEL:
PARTIDO
SOCIAL
LIBERAL-COMISSAO
PROVISORIA, RANGEL LOCH, GILBERTO RICKEN
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCEL LODETTI FABRIS SC37255 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCEL LODETTI
FABRIS - SC37255 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCEL
LODETTI FABRIS - SC37255
R.H.
Tendo em vista a certidão id. 1926198, intime-se o requerente para
se manifestar, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil,
no prazo de 15(quinze) dias.
Decorrido o prazo in albis, arquivem-se os autos.
Criciúma, 25 de junho de 2020.
Marlon Jesus Soares de Souza
Juiz eleitoral
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100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Juiz Eleitoral: Laudenir Fernando Petroncini
Chefe de Cartório: Grasiela Gaspar Gonçalves
FP 0600031-44.2020.6.24.0012
Requerente: Helio do Nacimento Duarte
Advogado: Janaína Conceição Deitos, OAB/SC n. 30.190
Interessado: Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil PCdoB
DECISÃO
R.H.
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Helio do
Nacimento Duarte contra a sentença de indeferimento de inclusão de
seu nome na Lista Especial de filiados do Partido Comunista do
Brasil (ID 1765457). Alega o embargante fato novo, afirmando que
obteve acesso à ficha de filiação apenas em 20.06.2020.
É o sucinto relatório.
Dada as características administrativas de processos desta jaez,
tem-se a possibilidade de reconsideração de sentenças prolatadas,
desde que pautadas dentro dos limites jurídicos do que se propõe.
No caso em tela, contudo, não vislumbro qualquer razão para a
modificação da decisão proferida, mesmo diante do documento novo
apresentado pelo embargante.
Não se aponta nos embargos qualquer dos vícios que justificariam o
manejo do recurso, seja omissão, obscuridade ou contradição.
O documento novo apresentado, por seu turno, não se mostra
idôneo a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelo
embargante como fundamento para seu pedido inicial, de inclusão
de seu nome na lista especial de filiados do Partido Comunista do
Brasil.
A inclusão foi indeferida porque o requerente não apresentou a ficha
de filiação, mas apenas uma declaração manuscrita em que registra
sua intenção de candidatura futura pelo partido indicado (documento
1720866).
Indeferido o pedido, o requerente, com os embargos, acostou aos
autos uma ficha de filiação, em que estaria aposta a assinatura de
João Ghizoni (documento 1813642), membro da diretoria do PartiDo
Comunista do Brasil (documento 1819234)
Ocorre que, como certificado no documento 1819203, a assinatura
imputada a João Ghizoni na ficha de filiação apresentada pelo
requerente não guarda nenhuma semelhança com a assinatura do
dirigente constante dos registros do cadastro eleitoral (vide
documento 1819236).
O pedido, portanto, não merece acolhimento.
Registre-se, ainda que o prazo para processamento de listas
especiais era inderrogável, e encerrou-se dia 19/06/2020. A
documentação necessária à filiação deveria ter sido apresentada
tempestivamente.
Isso posto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por Helio
Nacimento Duarte.
Doutra parte, identificada divergência entre as assinaturas (ID
1819236 e ID 1813642), indicando possível indício de fraude,
encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para as
providências que entender cabíveis.
P.R.I.
Florianópolis, 22 de junho de 2020.
Laudenir Fernando Petroncini
Juiz Eleitoral
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Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA PROENCA CARDOSO SC56050
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LARISSA PROENCA CARDOSO SC56050
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LARISSA PROENCA CARDOSO SC56050
DESPACHO
Reconhecida a competência para o julgamento do feito, determino a
remessa dos autos para análise técnica, para cumprimento do art.
83, § 2º, V, da Resolução TSE n. 23.553.2017.
Após, retornem conclusos para decisão.
Florianópolis, 25 de junho de 2020.
Laudenir Fernando Petroncini
Juiz Eleitoral
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060001195.2020.6.24.0100 / 100ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANÓPOLIS
SC
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS DE
FLORIANOPOLIS, MARCELO GUARALDI BOHRER, MARCELO
BOHRER DE ALMEIDA
INTERESSADO: DORENI ISAIAS CARAMORI JUNIOR, LUCIANO
ROSSI PINHEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO NORONHA BERGONSE SC32088
DECISÃO
Trata-se de processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais,
apresentado pelo diretório municipal do DEMOCRATAS desta
cidade, referente ao exercício financeiro de 2018 (ID 436142).
Preconiza o art. 32 de Resolução TSE n. 23.604/2019:
Verificada a ausência ou irregularidade de representação processual
do órgão partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá
o processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob
pena de fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data
da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
§1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se
responsáveis financeiros pelas contas prestadas, solidariamente com
o órgão partidário, o seu presidente
, o seu tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente
substituído no exercício da prestação de contas.
A certidão de Composição Partidária (ID 1891985) indica que os
responsáveis financeiros durante todo o ano de 2018 são distintos
dos que atualmente exercem os respectivos cargos, ocupantes
primeiros do polo ativo destes autos.
Assim, suspendo o processo pelo prazo de 30 dias e determino que
o diretório municipal do DEMOCRATAS de Florianópolis regularize a
representação processual dos responsáveis financeiros do exercício
financeiro de 2018, consignados como Presidente o eleitor DORENI
ISAÍAS CARAMORI JÚNIOR e como Tesoureiro o eleitor LUCIANO
ROSSI PINHEIRO, sob pena de fluência dos respectivos prazos
processuais (art. 32, Res. TSE n. 23.604/2016).
Cumprida ou não a determinação, dê-se prosseguimento ao feito nos
termos do art. 44 da citada Resolução.
P.R.I.
Florianópolis, 26 de junho de 2020
Laudenir Fernando Petroncini
Juiz Eleitoral 100ª ZE

104ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais

Decisões/Despachos

Decisões/Despachos

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600025-52.2020.6.24.0012 / 100ª ZONA
ELEITORAL DE FLORIANÓPOLIS SC
REQUERENTE: PODEMOS - FLORIANOPOLIS - SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: RONALDO BRITO FREIRE, RODRIGO TITERICZ

Prestação de contas n. 26-72.2018.6.24.0104
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Lages
Advogados: João Batista Oliveira de Lima - OAB/SC n. 31.525;
Matheus Paim - OAB/SC n. 33.463
R. h.
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Diante do retorno dos autos e do não conhecimento do recurso
interposto, determino a atualização dos valores emanados da
condenação judicial (fls. 237/241).
Conforme procedimento de execução estabelecido pelo art. 49 da
Resolução TSE n. 23.464/2015, c/c o art. 37 da Lei n. 9.096/95, a
devolução do valor atualizado deverá ser realizado pelo Órgão
estadual da agremiação partidária, mediante descontos nos futuros
repasses de quotas do Fundo Partidário destinados ao Órgão
municipal de Lages do Partido da Social Democracia Brasileira.
Assim sendo, determino a notificação do Órgão estadual do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB), para que promova o
desconto nos próximos 12 (doze) meses, no percentual de 50%
(cinquenta por cento), dos repasses eventualmente efetuados,
observando-se o disposto no art. 37, § 9º, da Lei n. 9.096/1995,
providência que deverá ser devidamente comprovada nos autos.
Ao término do prazo acima estabelecido, caso a sanção não esteja
inteiramente cumprida, determino, nos termos do inc. IV, art. 49, da
Resolução TSE n. 23.464/2015, ao Cartório Eleitoral que providencie
a intimação do Órgão municipal do partido, para que efetue
diretamente o recolhimento dos valores, no prazo de 30 (trinta) dias.
Lages, 24 de junho de 2020.
Silvio Dagoberto Orsato
Juiz da 104ª Zona Eleitoral de Lages
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