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Sessão do dia 7 de agosto de 2020 - Horário de início: 11 horas
(por videoconferência)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601893-72.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO ESTADUAL
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
POLO ATIVO: VALDEMAR IGNACZUK (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): GUILHERME ZAMPARETTI DE QUEIROZ OAB/SC
43931
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601734-32.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO FEDERAL
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
POLO ATIVO: ADRIANA APARECIDA RAMOS PANTZIER
(REQUERENTE)
ADVOGADO(S): ALCEU JOSE NUNIS JUNIOR OAB/SC 23053,
JAQUELINE ALVES OAB/SC 24425
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601868-59.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO FEDERAL
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
POLO ATIVO: CRISTIANE RIBAS PENTEADO (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): IRAN CESAR DEMONTI OAB/SC 3351, RICARDO
LUCAS DA SILVA DEMONTI OAB/SC 23935
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601478-89.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO FEDERAL
RELATOR: JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA
POLO ATIVO: PAULO SCHARF (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
OAB/MG 139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES
OAB/MG 131667
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 julho de 2020.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral - Biguaçu
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0600020-60.2020.6.24.0002 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE BIGUAÇU SC
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INVESTIGADO: ANDERSON GONZAGA GARCIA, IVAN CARLOS
DA ROCHA
SENTENÇACom base no parecer ministerial e verificada a
ocorrência da prescrição, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A
PUNIBILIDADE dos Investigados Anderson Gonzaga Garcia e Ivan
Carlos da Rocha, conforme art. 109, IV, do Código Penal.
Sem despesas processuais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos.
José Clésio Machado
Juiz Eleitoral
Editais
EDITAL n. 41
(5 dias)
O Excelentíssimo Senhor Dr. José Clésio Machado, Juiz Eleitoral da
2ª ZE/Biguaçu, no uso de suas 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, lotes SC SC00020000004 e
SC00020000005, para os fins que especifica o art. 7º, § 1º, da Lei n.
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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 29 de julho de 2020. Eu, Ellen Palma Soares, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente Edital, o qual segue assinado
digitalmente.
JOSÉ CLÉSIO MACHADO
Juiz Eleitoral
Decisões/Despachos
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600102-91.2020.6.24.0002 / 002ª
ZONA ELEITORAL DE BIGUAÇU SC
REPRESENTANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ANTONIO CARLOS - SC - MUNICIPAL
Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIZA CESAR PORTELLA SC3914400-A, PAULO FRETTA MOREIRA - SC19086
REPRESENTADO: VAGNER BORGES DA COSTA, DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
DECISÃO Cuida-se de REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA, ajuizada pelo Diretório Municipal do MDB de Antônio
Carlos, em desfavor de Vagner Borges da Costa e Diretório
Municipal
do
Progressistas
de
Antônio
Carlos,
todos
qualificados.Aduz o Representante que restou divulgado no
"facebook" do Representado Partido Progressistas de Antônio Carlos
a pré-candidatura do Representado Vagner Borges da Costa ao
cargo eletivo de prefeito, com pedido explícito de voto, configurando
propaganda eleitoral antecipada.
Desta forma requereu, em sede de tutela de urgência, a concessão
de liminar visando a remoção da propaganda antecipada do
"facebook".
Decido.
Compulsando a documentação apresentada, verifico que assiste
razão ao Representante.
A condição de pré-candidato do Representado Vagner Borges da
Costa ao cargo de Prefeito pelo Partido Progressistas, igualmente
Representado, está devidamente comprovada nos autos,
especialmente na publicação no "facebook" em que partido e précandidato confirmam a pretensão.
A Lei 9.504/1997, em seu art. 36, dispõe expressamente: "a
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição".
Certo que a menção à pretensa candidatura e a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos não configuram propaganda
eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de
voto - art. 36-A, Lei das Eleições.
Contudo, no caso em análise, além da pré-candidatura, os
Representados realizaram pedido explícito de voto ao dispor no final
da publicação realizada a expressão "conto com vocês".
A expressão mencionada enquadra-se perfeitamente no pedido de
voto explícito, tal como previsto na legislação e enfrentado
rotineiramente pelos Tribunais:
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 36-A DA LEI Nº
9.504/97. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. REDE
SOCIAL FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE PROPAGANDA ANTECIPADA. NÃO ACATAMENTO. PEDIDO
DE APOIO E CARINHO. PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO
LEGAL.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, com a sua nova redação, ao
tempo que flexibilizou a vedação de divulgação de propaganda,
autorizou a divulgação de atos de pré-campanha, de modo que a
menção à pretensa candidatura não mais constitui propaganda
antecipada, a não ser que haja pedido explícito de voto.
2. Ao divulgar a expressão "Conto com o apoio e o carinho de todos
vocês!! Obrigado!!!", o pré-candidato está, na verdade, realizando um
pedido explícito de votos, buscando incutir na mente do seu público
que, conta com a ajuda, o apoio, enfim, o voto dele.
3. Apesar de o pré-candidato não ter utilizado, textualmente, o
pedido "vote em mim", o conjunto de elementos, contidos na
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postagem realizada, leva-nos a entender que o objetivo era,
exatamente, esse.
4. Evidenciada a prática de propaganda eleitoral antecipada, o caso
é de procedência do pedido. Multa aplicada no mínimo legal.
5. Desprovimento do Recurso Eleitoral. Manutenção da sentença.
(RE - Recurso Eleitoral n 8191 - Porto Dos Gaúchos/MT ACÓRDÃO n 26605 de 11/04/2018)
Desta forma, presentes se encontram a probabilidade do direito do
Representante, bem como o perigo na demora, diante das
consequências
que
a
propaganda
irregular
acarretará,
especialmente em município com reduzido número de eleitores.
Assim, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e, via de consequência,
determino a intimação dos Representados para que, no prazo de 24h
(vinte e quatro horas), removam a propaganda antecipada do
"facebook" e se abstenham de realizar novas propagandas
extemporâneas, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00
(quinhentos reais), por dia de descumprimento.
Cite-se a parte representada, nos termos do art. 18, da Resolução nº
23.608/2019, do TSE e, em seguida, dê-se vista ao Ministério
Público.
Cumpra-se.
José Clésio Machado

7ª Zona Eleitoral - Campos Novos
Atos Judiciais
Editais
E D I T A L Nº 033/2020
Prazo: 05 (cinco) dias.O Excelentíssimo Senhor Dr. Daniel Lisboa
Mendonça, MM. Juiz da 007ª Zona Eleitoral de Campos Novos - SC,
no uso de suas atribuições legais,V E M tornar público, nos termos
do art. 11, § 4º, da Resolução TSE n. 23.282, de 22 de junho de
2010, que se encontram disponíveis, no Cartório deste Juízo, as
fichas de apoiamento de eleitores(as) de Campos Novos AO partido
Aliança, para os fins que especifica o art. 7º, § 1º, da Lei n. 9.096, de
19 de setembro de 1995.Outrossim, conforme o art. 11, § 5º, da
Resolução TSE n. 23.282, os formulários disponíveis em Cartório
poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de cinco dias contados da publicação,
observado o art. 4º, § 3°, da Lei n. 11.419, de 15 de dezembro de
2006.E, para que se dê ampla divulgação, determinou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital
no local de costume, bem como publicado no Diário da Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.Dado e passado nesta cidade
de Campos Novos, Santa Catarina, aos 28 dias do mês de julho de
2020. Eu, ___________, Calinca Alves Mota, Chefe de Cartório,
digitei e conferi.CALINCA ALVES MOTA(autorizada pela Portaria n.
012/2019)

9ª Zona Eleitoral - Concórdia
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 031/2020
Prazo: 5 (cinco) dias
O Chefe de Cartório da 009ª ZONA ELEITORAL DE
CONCÓRDIA/SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o partido político 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 (cinco) dias, apresentar, no
prazo de 03 (três) dias, impugnação, em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600031-19.2020.6.24.0090
REQUERENTE: PL - PARTIDO LIBERAL DE PRESIDENTE
CASTELLO BRANCO - SC
INTERESSADOS: ALFEU MIOTTO, NELSI CATARINA GRIEBELER
SCHRANCK
ADVOGADO(A): PAULO CESAR SAATKAMP - OAB/SC N.
1328400-A
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: zona009@tre-sc.jus.br Telefone: 49 98800-8703).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral, Dr. Ildo Fabris Junior, fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Concórdia/SC, aos 29 de julho de
2020. Eu, Leonardo Gomes Coutinho, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
Leonardo Gomes Coutinho
Chefe de Cartório
Autorizado pela Portaria ZE 009 n. 003/2019
EDITAL N. 032/2020
Prazo: 5 (cinco) dias
O Chefe de Cartório da 009ª ZONA ELEITORAL DE
CONCÓRDIA/SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o partido político 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 (cinco) dias, apresentar, no
prazo de 03 (três) dias, impugnação, em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600075-87.2020.6.24.0009
REQUERENTE: PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE
CONCÓRDIA/SC
INTERESSADOS: LEANDRO LORENZETTI, ALÉX RAFAEL FISCH
ADVOGADO(A): FILIPE FACCIN COLOSSI - OAB/SC N. 45065
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: zona009@tre-sc.jus.br Telefone: 49 98800-8703).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral, Dr. Ildo Fabris Junior, fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Concórdia/SC, aos 29 de julho de
2020. Eu, Leonardo Gomes Coutinho, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
Leonardo Gomes Coutinho
Chefe de Cartório
Autorizado pela Portaria ZE 009 n. 003/2019

10ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003192.2020.6.24.0098 / 010ª ZONA ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO MUNICIPAL CRICIÚMA - SC RESPONSÁVEL: FABIO ANDRE BREZOLA,
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JOSIANE NASARIO DA ROSA PESCADOR, VALERIN BRAZ
FERNANDES, DANTE BRAGATTO NETO
Advogados do(a) REQUERENTE: MAURO ANTONIO PREZOTTO SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA
BRESSAN DA SILVA - SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA SC13355 Advogados do(a) RESPONSÁVEL FABIO ANDRE
BREZOLA: MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA
PINTO SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355 Advogados
do(a) RESPONSÁVEL JOSIANE NASARIO DA ROSA PESCADOR:
MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO
SCHELP - SC35364-A, CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - SC32985,
GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355
Despacho
R. H.
Examinada as certidões (ID 2836549 e ID 2837347) e anexos (ID
2836908 e ID 2836913) constantes dos autos, verifica-se que a
prestação de contas apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro PSB não contempla a indicação dos seus presidente, secretário de
finanças, bem como daqueles que os tenham efetivamente
substituído no exercício financeiro de 2019.
Dispõe, a respeito, o art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019
abaixo transcrito:
Art. 32. 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.
[...]
Assim, suspendo o processo pelo prazo de 15 dias e determino a
notificação dos responsáveis financeiros do exercício de 2019, de
acordo com a certidão supramencionada (ID 2837347), para
constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado, nos termos
do art. 32, § 2º da citada Resolução, sob pena de fluência dos
respectivos prazos processuais.
Cumprida ou não a determinação, dê-se prosseguimento ao feito de
acordo com o disposto no art. 44 e seus incisos, ainda da Resolução
TSE já mencionada.
Criciúma, 27 de julho de 2020.
Fabiano Antunes da Silva
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003362.2020.6.24.0098 / 010ª ZONA ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: AVANTE - CRICIUMA - SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA, ISAC JOSE
BORGES, GENTIL FRANCISCO, RENATA MEDEIROS DOMINGOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL ALEXSANDRO CHAVES
DE SOUZA: WILLIAN GARCIA DA SILVA - SC15638 Advogado
do(a) RESPONSÁVEL ISAC JOSE BORGES: WILLIAN GARCIA DA
SILVA - SC15638
Despacho
R. H.
Examinada as certidões (ID 2838725 e ID 2838748) e anexos (ID
2838731 e ID 2838737) constantes dos autos, verifica-se que a
prestação de contas apresentada pela agremiação política AVANTE
não contempla a indicação dos seus presidente, tesoureiro, bem
como daqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício
financeiro de 2019.
Dispõe, a respeito, o art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019
abaixo transcrito:
Art. 32. 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.

Página 4

§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.
[...]
Assim, suspendo o processo pelo prazo de 15 dias e determino a
notificação dos responsáveis financeiros do exercício de 2019, de
acordo com a certidão supramencionada (ID 2838748), para
constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado, nos termos
do art. 32, § 2º da citada Resolução, sob pena de fluência dos
respectivos prazos processuais.
Cumprida ou não a determinação, dê-se prosseguimento ao feito de
acordo com o disposto no art. 44 e seus incisos, ainda da Resolução
TSE já mencionada.
Criciúma, 27 de julho de 2020.
Fabiano Antunes da Silva
Juiz Eleitoral

16ª Zona Eleitoral - Itajaí
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
016ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600074-81.2020.6.24.0016
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ITAJAI - SC - MUNICIPAL
Advogada do REQUERENTE: LARISSA PROENCA CARDOSO OAB/SC 56050
RESPONSÁVEIS: WILSON FRANCISCO REBELO JUNIOR
(Presidente), MARIA ELISABETH BITTENCOURT (Tesoureira)
Advogada dos RESPONSÁVEIS: LARISSA PROENCA CARDOSO OAB/SC 56050
R.h.
AVOQUEI OS PRESENTES AUTOS.
Cuida-se de processo de prestação de contas partidárias, relativas
ao exercício financeiro de 2019, encaminhada, tempestivamente,
pela sigla que figura nestes autos, com intuito de cumprir o que
determina a legislação de regência.
De início, verifico que, superada a fase de expedição de edital e sua
respectiva publicação no DJESC com abertura de prazo para
eventual impugnação por parte de interessados (art. 35, inciso §2.º,
da Resolução TSE n. 23.604/2019), remanesceria, no momento, a
análise preliminar dos presentes autos.
Contudo, s.m.j., em atenção aos princípios da economicidade e
celeridade processuais, bem assim diante da ausência de qualquer
prejuízo à parte, reúno os exames preliminar e técnico
(respectivamente, art. 35 e art. 36 da Resolução TSE n.
23.604/2019) em um único ato, a fim de imprimir objetividade ao
feito.
Com efeito, o exame preliminar não traz nenhum efeito prático
satisfatório, até porque a fase não é preclusiva e o exame técnico
pode, e deve, se assim entender conveniente e necessário, abranger
todas aquelas exigências.
Ademais, consoante se infere de uma leitura atenta ao texto
resolucional, a grei partidária terá sempre - e em vários momentos a oportunidade de defesa e do contraditório acerca de todos os atos
e exames realizados nos autos, sendo que, apenas para reforçar a
linha adotada, é explícito no próprio §2.º do art. 36 da Resolução
precitada que: A conclusão preliminar sobre a aparente presença
dos comprovantes de receitas e gastos não obsta que, na fase do
art. 36, seja identificada a ausência de determinado documento e
realizada diligência para que o prestador de contas o apresente.
Diante disto e sem maiores digressões, REMETAM-SE cópia
impressa dos presentes autos à análise técnica, devendo, por ora,
aguardar-se manifestação dos experts com o fluxo processual
suspenso, por óbvio.
Para tanto, em face do convênio firmado entre este Juízo e a
UNIVALI (foi homologado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral
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de Santa Catarina na sessão do dia 06 de agosto de 2007:
comunicado a este Juízo através do Ofício SAO n. 625, datado de 14
de agosto de 2007), com a ressalva de que cada ato deve ser
procedido de ato formal de nomeação, passo a nomear como expert
os Professores com habilitação no Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina, a saber: 1) José Carlos Terres e 2)
Miriam Terres, todos autorizados, desde já, a retirarem os autos que
serão submetidos aos seus conhecimentos técnicos e auditados.
Retornados os autos, DETERMINO e AUTORIZO - independente de
nova decisão - que o cartório tome as providências previstas no rito
de regência para a espécie em questão, quando se tratar de ato
ordinatório.
De outro lado, havendo carga decisória à apreciação, remetam-se
conclusos.
Por fim, ainda que em obiter dictum e para firmar posição do Juízo
quanto à obrigatoriedade da representação processual da Sigla, ao
contrário de seus dirigentes, veja a propósito e nesta esteira o
Acórdão TRE/SC n. 33.135, de cujo corpo extraio o a seguir
destacado, desincumbo o Cartório de buscar as representações
processuais dos dirigentes (Presidente e Tesoureiro).
[...] Com efeito, este Tribunal vem reiteradamente decidindo sobre a
desnecessidade de obrigar dirigentes partidários a apresentarem
procuração nos processos de prestação de contas quando já
representado o próprio partido.
"A obrigação, por óbvio, deve ser cumprida pelo Partido, que o faz na
pessoa de seu representante legal, uma vez que o exame de
prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional,
a teor do que dispõe o art. 36, §6º, da Lei n. 9.096/1995".
Publique-se no DJESC a fim de conferir amplo conhecimento à
presente decisão. Cumpra-se. Empós, voltem conclusos.
Itajaí, 21 de julho de 2020.
ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO, Juíza da 16.ª Zona Eleitoral.
016ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600075-66.2020.6.24.0016
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - ITAJAI - SC MUNICIPAL
Advogado do REQUERENTE: MARCIO JOSE PAVANELLO OAB/SC 16127
RESPONSÁVEIS: CÁSSIO UBIRAJARA PEREIRA (Presidente),
LUCIMAR TEREZINHA SCHULTZ (Tesoureira)
Advogado dos RESPONSÁVEIS: MARCIO JOSE PAVANELLO OAB/SC 16127
016ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600055-75.2020.6.24.0016
REQUERENTE: CIDADANIA - ITAJAI - SC - MUNICIPAL
Advogada do REQUERENTE: JAQUELINE SIMAS MARINHO OAB/SC 29527
RESPONSÁVEIS: FABRICIO MARINHO (Presidente), THIAGO
SODRÉ KRIEGER (Tesoureiro)
Advogada dos RESPONSÁVEIS: JAQUELINE SIMAS MARINHO OAB/SC 29527
016ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600071-29.2020.6.24.0016
REQUERENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE
ITAJAI - SC - MUNICIPAL
Advogados do REQUERENTE: CARLOS ALBERTO NUNES OAB/SC 18667 e AUGUSTO JOSE WANDERLINDE - OAB/SC
29551
RESPONSÁVEIS: CIRIO ARNOLD VICENTE (Presidente),
MAURICIO DE SOUZA (Tesoureiro)
Advogado dos RESPONSÁVEIS: CARLOS ALBERTO NUNES OAB/SC 18667
R.h.
AVOQUEI OS PRESENTES AUTOS.
Cuida-se de processo de prestação de contas partidárias, relativas
ao exercício financeiro de 2019, encaminhada, tempestivamente,
pela sigla que figura nestes autos, com intuito de cumprir o que
determina a legislação de regência.
De início, verifico que, superada a fase de expedição de edital e sua
respectiva publicação no DJESC com abertura de prazo para
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eventual impugnação por parte de interessados (art. 35, inciso §2.º,
da Resolução TSE n. 23.604/2019), remanesceria, no momento, a
análise preliminar dos presentes autos.
Contudo, s.m.j., em atenção aos princípios da economicidade e
celeridade processuais, bem assim diante da ausência de qualquer
prejuízo à parte, reúno os exames preliminar e técnico
(respectivamente, art. 35 e art. 36 da Resolução TSE n.
23.604/2019) em um único ato, a fim de imprimir objetividade ao
feito.
Com efeito, o exame preliminar não traz nenhum efeito prático
satisfatório, até porque a fase não é preclusiva e o exame técnico
pode, e deve, se assim entender conveniente e necessário, abranger
todas aquelas exigências.
Ademais, consoante se infere de uma leitura atenta ao texto
resolucional, a grei partidária terá sempre - e em vários momentos a oportunidade de defesa e do contraditório acerca de todos os atos
e exames realizados nos autos, sendo que, apenas para reforçar a
linha adotada, é explícito no próprio §2.º do art. 36 da Resolução
precitada que: A conclusão preliminar sobre a aparente presença
dos comprovantes de receitas e gastos não obsta que, na fase do
art. 36, seja identificada a ausência de determinado documento e
realizada diligência para que o prestador de contas o apresente.
Diante disto e sem maiores digressões, REMETAM-SE cópia
impressa dos presentes autos à análise técnica, devendo, por ora,
aguardar-se manifestação dos experts com o fluxo processual
suspenso, por óbvio.
Para tanto, em face do convênio firmado entre este Juízo e a
UNIVALI (foi homologado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina na sessão do dia 06 de agosto de 2007:
comunicado a este Juízo através do Ofício SAO n. 625, datado de 14
de agosto de 2007), com a ressalva de que cada ato deve ser
procedido de ato formal de nomeação, passo a nomear como expert
os Professores com habilitação no Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina, a saber: 1) José Carlos Terres e 2)
Miriam Terres, todos autorizados, desde já, a retirarem os autos que
serão submetidos aos seus conhecimentos técnicos e auditados.
Retornados os autos, DETERMINO e AUTORIZO - independente de
nova decisão - que o cartório tome as providências previstas no rito
de regência para a espécie em questão, quando se tratar de ato
ordinatório.
De outro lado, havendo carga decisória à apreciação, remetam-se
conclusos.
Publique-se no DJESC a fim de conferir amplo conhecimento à
presente decisão. Cumpra-se
Itajaí, 21 de julho de 2020.
ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO, Juíza da 16.ª Zona Eleitoral.

21ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Prestação de Contas n. 0600047-83.2020.6.24.0021
Requerente: Partido dos Trabalhadores (PT) - Painel/SC
Advogado: Claudia Lucia Bratti, OAB/SC 12.031
Advogado: Claudia Senhorinha Floriani, OAB/SC 12.528
Responsável: Tadeu Rodrigues dos Santos
Advogado: Claudia Lucia Bratti, OAB/SC 12.031
Advogado: Claudia Senhorinha Floriani, OAB/SC 12.528
Responsável: Antonio Odelir Antunes
Advogado: Claudia Lucia Bratti, OAB/SC 12.031
Advogado: Claudia Senhorinha Floriani, OAB/SC 12.528
Vistos etc.
Intime-se o partido político requerente para no prazo improrrogável
de 3 (três) dias, juntar aos autos a declaração de ausência de
movimentação de recursos no exercício de 2019, devidamente
assinada pelo presidente e também pelo tesoureiro do partido, sob
pena de as contas serem julgadas como não prestadas.
Cumpra-se.
Lages, 27 de julho de 2020.
Ricardo Alexandre Fiúza
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Juiz Eleitoral da 21ª ZE/SC
Prestação de Contas n. 0600049-53.2020.6.24.0021
Requerente: Partido Social Liberal (PSL) - Painel/SC
Advogado: Adilson Roberto Warmling, OAB/SC 19.118
Vistos etc.
De acordo com o disposto no art. 29, § 2º, II, da Resolução TSE n.
23.604/2019, a prestação de contas deve estar acompanhada de: a)
procuração outorgada pelo partido político, pessoa jurídica de direito
privado; b) procuração outorgada pelo presidente do partido político,
pessoa física; c) procuração outorgada pelo tesoureiro do partido
político, pessoa física.
O instrumento de mandato juntado aos autos (ID 2601046) foi
outorgada pelo partido político. Neste documento, o presidente da
grei partidária atua como representante legal do partido e não como
pessoa física.
Portanto, para o processamento do feito, há que ser regularizada a
representação processual nos termos exigidos nas normas de
regência, sob pena de as contas serem julgadas como não
prestadas.
Assim sendo, determino mais uma vez a intimação do partido político
requerente, para que no prazo improrrogável de 3 (três) dias
providencie a regularização da representação processual, trazando
aos autos os instrumentos de mandatos outorgados pelo presidente
e tesoureiro do partido.
Cumpra-se.
Lages, 28 de julho de 2020.
Ricardo Alexandre Fiúza
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/SC

22ª Zona Eleitoral - Mafra
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PC-PP 0600016-60.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: DEMOCRATAS - RESPONSÁVEL:
JOAO CARLOS LANDOSKI, IRINEU CHUPEL - Advogado do(a)
REQUERENTE: FERNANDO RODRIGO CORREA - SC29589 Trata-se de Prestação de Contas Anual cujo órgão partidário
municipal apresenta declaração de ausência de movimento de
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro do exercício
financeiro de 2019. Verifica-se nestes autos inexistência dos
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo (inciso II do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604/2019) bem
como a ausência dos extratos bancários. Assim sendo, fica o
requerente intimado para que no prazo de quinze dias contados do
primeiro dia útil subsequente à publicação desta decisão no Diário da
Justiça Eleitoral de Santa Catarina (Art. 1º da Resolução
23.328/2010) regularize a representação de todos os presentes no
polo ativo e, da mesma forma, preste esclarecimentos, desde logo,
no que concerne aos extratos bancários ou, querendo, apresente a
respectiva declaração (§4º do art. 6º da Resolução TSE n.
23.604/2019). Destarte suspendo o trâmite processual, em igual
prazo, deixando os interessados cientificados que o transcurso do
prazo "in albis" implicará prosseguimento do feito nos seus ulteriores
termos. Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte,
certifique-se a exatidão e, em seguida, abra-se vista ao Ministério
Público Eleitoral pelo prazo de cinco dias. Mafra/SC, 22 de julho de
2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600017-45.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: PODEMOS - MAFRA - SC MUNICIPAL - RESPONSÁVEL: EMERSON MAAS, JOSEMBERG
MAGNO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) REQUERENTE: CELINA
DITTRICH VIEIRA - PR10612 - Trata-se de Prestação de Contas
Anual cujo órgão partidário municipal apresenta declaração de
ausência de movimento de recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro do exercício financeiro de 2019. Verifica-se nestes autos
inexistência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento
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válido e regular do processo (inciso II do art. 31 da Resolução TSE n.
23.604/2019) bem como a ausência dos extratos bancários. Assim
sendo, fica o requerente intimado para que no prazo de quinze dias
contados do primeiro dia útil subsequente à publicação desta
decisão no Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina (Art. 1º da
Resolução 23.328/2010) regularize a representação de todos os
presentes no polo ativo e, da mesma forma, esclareça-se, desde
logo, no que concerne aos extratos bancários ou, querendo,
apresente a respectiva declaração (§4º do art. 6º da Resolução TSE
n. 23.604/2019). Destarte suspendo o trâmite processual, em igual
prazo, deixando os interessados cientificados que o transcurso do
prazo "in albis" implicará prosseguimento do feito nos seus ulteriores
termos. Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte,
certifique-se a exatidão e, em seguida, abra-se vista ao Ministério
Público Eleitoral pelo prazo de cinco dias. Mafra/SC, 22 de julho de
2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600021-82.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO
DA REPUBLICA - PR, 22 - PARTIDO LIBERAL - RESPONSÁVEL:
EDENILSON SCHELBAUER, ADRIANA SEIDEL, ALAERCIO JOSE
MANTOVANI, MEIRIELI DOS ANJOS - Advogado do(a)
REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LOPES - SC4218 Trata-se de Prestação de Contas Anual cujo órgão partidário
municipal apresenta declaração de ausência de movimento de
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro do exercício
financeiro de 2019. Verifica-se nestes autos inexistência dos
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo (inciso II do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604/2019) bem
como a ausência dos extratos bancários. Assim sendo, fica o
requerente intimado para que no prazo de quinze dias contados do
primeiro dia útil subsequente à publicação desta decisão no Diário da
Justiça Eleitoral de Santa Catarina (Art. 1º da Resolução
23.328/2010) regularize a representação de todos os presentes no
polo ativo e, da mesma forma, preste esclarecimentos, desde logo,
no que concerne aos extratos bancários ou, querendo, apresente a
respectiva declaração (§4º do art. 6º da Resolução TSE n.
23.604/2019). Destarte suspendo o trâmite processual, em igual
prazo, deixando os interessados cientificados que o transcurso do
prazo "in albis" implicará prosseguimento do feito nos seus ulteriores
termos. Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte,
certifique-se a exatidão e, em seguida, abra-se vista ao Ministério
Público Eleitoral pelo prazo de cinco dias. Mafra/SC, 22 de julho de
2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600022-67.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: PRB - PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO DE MAFRA, 10 - REPUBLICANOS - RESPONSÁVEL:
ERLON RIVAIL VEIGA, ALTAIDES VEIGA - Advogado do(a)
REQUERENTE: MARIO DAVI BARBOSA - SC30125 - Trata-se de
Prestação de Contas Anual cujo órgão diretivo municipal apresenta
declaração de ausência de movimento de recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro do exercício financeiro de 2019. Extraise destes autos a ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo (inciso II do art. 31 da
Resolução TSE n. 23.604/2019). Assim sendo, fica o requerente
intimado, desde logo e por meio desta decisão, para que no prazo de
quinze dias, contados do dia útil subsequente à publicação do Diário
da Justiça Eleitoral de Santa Catarina (Art. 1º da Resolução
23.328/2010), regularize a representação de todos os presentes no
polo ativo. Destarte suspendo o trâmite processual, em igual prazo,
deixando os interessados cientificados que o transcurso do prazo "in
albis" implicará prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.
Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte, certifique-se
a exatidão e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público
Eleitoral pelo prazo de cinco dias. Mafra/SC, 22 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600024-37.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: PATRIOTA - MAFRA - SC MUNICIPAL - RESPONSÁVEL: THACIO PENSO LAZZARI, ILTON
JOSE RECHETELLO - Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS
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CARNEIRO - SC55810 - Trata-se de Prestação de Contas Anual
cujo órgão partidário municipal apresenta declaração de ausência de
movimento de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro
do exercício financeiro de 2019. Verifica-se nestes autos inexistência
dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo (inciso II do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604/2019)
bem como a ausência dos extratos bancários. Assim sendo, fica o
requerente intimado para que no prazo de quinze dias contados do
primeiro dia útil subsequente à publicação desta decisão no Diário da
Justiça Eleitoral de Santa Catarina (Art. 1º da Resolução
23.328/2010) regularize a representação de todos os presentes no
polo ativo e, da mesma forma, preste esclarecimentos, desde logo,
no que concerne aos extratos bancários ou, querendo, apresente a
respectiva declaração (§4º do art. 6º da Resolução TSE n.
23.604/2019). Destarte suspendo o trâmite processual, em igual
prazo, deixando os interessados cientificados que o transcurso do
prazo "in albis" implicará prosseguimento do feito nos seus ulteriores
termos. Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte,
certifique-se a exatidão e, em seguida, abra-se vista ao Ministério
Público Eleitoral pelo prazo de cinco dias. Mafra/SC, 22 de julho de
2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600025-22.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - RESPONSÁVEL: ADRIANA DORNELLES PAZ
KAMIEN, JONAS SCHULTZ - Advogado do(a) REQUERENTE:
MARCIO MAGNABOSCO DA SILVA - PR20962 - Trata-se de
Prestação de Contas Anual cujo órgão partidário municipal apresenta
declaração de ausência de movimento de recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro do exercício financeiro de 2019.
Verifica-se nestes autos inexistência dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (inciso II
do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604/2019) bem como a ausência
dos extratos bancários. Assim sendo, fica o requerente intimado para
que no prazo de quinze dias contados do primeiro dia útil
subsequente à publicação desta decisão no Diário da Justiça
Eleitoral de Santa Catarina (Art. 1º da Resolução 23.328/2010)
regularize a representação de todos os presentes no polo ativo e, da
mesma forma, preste esclarecimentos, desde logo, no que concerne
aos extratos bancários ou, querendo, apresente a respectiva
declaração (§4º do art. 6º da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Destarte suspendo o trâmite processual, em igual prazo, deixando os
interessados cientificados que o transcurso do prazo "in albis"
implicará prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.
Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte, certifique-se
a exatidão e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público
Eleitoral pelo prazo de cinco dias. Mafra/SC, 22 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600026-07.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - MAFRA
- SC - MUNICIPAL - RESPONSÁVEL: VICENTE DE PAULO
BEZERRA SALIBA, MARIA SIRLEI MIRANDA - Advogado do(a)
REQUERENTE: CIDEMAR JOSE RATOCHINSKI - SC51879 - Tratase de Prestação de Contas Anual cujo órgão partidário municipal
apresenta declaração de ausência de movimento de recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro do exercício financeiro
de 2019. Verifica-se nestes autos inexistência dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (inciso II
do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604/2019) bem como a ausência
dos extratos bancários. Assim sendo, fica o requerente intimado para
que no prazo de quinze dias contados do primeiro dia útil
subsequente à publicação desta decisão no Diário da Justiça
Eleitoral de Santa Catarina (Art. 1º da Resolução 23.328/2010)
regularize a representação de todos os presentes no polo ativo e, da
mesma forma, preste esclarecimentos, desde logo, no que concerne
aos extratos bancários ou, querendo, apresente a respectiva
declaração (§4º do art. 6º da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Destarte suspendo o trâmite processual, em igual prazo, deixando os
interessados cientificados que o transcurso do prazo "in albis"
implicará prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.
Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte, certifique-se
a exatidão e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público
Eleitoral pelo prazo de cinco dias. Mafra/SC, 22 de julho de 2020.
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Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600027-89.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA RESPONSÁVEL: GERALDO COELHO, CARLOS ROBERTO DA
SILVA - Advogado do(a) REQUERENTE: GERALDO COELHO SC8944 - Trata-se de Prestação de Contas Anual cujo órgão diretivo
municipal apresenta declaração de ausência de movimento de
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro do exercício
financeiro de 2019. Extrai-se destes autos a ausência dos
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo (inciso II do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Assim sendo, fica o requerente intimado, desde logo e por meio
desta decisão, para que no prazo de quinze dias, contados do dia útil
subsequente à publicação do Diário da Justiça Eleitoral de Santa
Catarina (Art. 1º da Resolução 23.328/2010), regularize a
representação de todos os presentes no polo ativo. Destarte
suspendo o trâmite processual, em igual prazo, deixando os
interessados cientificados que o transcurso do prazo "in albis"
implicará prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.
Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte, certifique-se
a exatidão e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público
Eleitoral pelo prazo de cinco dias. Mafra/SC, 22 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600030-44.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL
DE MAFRA SC - RESPONSÁVEL: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - MAFRA - SC - MUNICIPAL, JULIO CEZAR
ZANELLA, NAPOLEAO MOREIRA DE CASTILHO JUNIOR GUILHERME FRANCISCO ZANELLA - OAB SC55593 - Trata-se de
instauração de processo para apurar a inadimplência do dever de
prestar contas [exercício de 2019] do Partido Democrático
Trabalhista deste município, conforme prazo expirado em 30 de
junho segundo previsão da novel redação do art. 32 da Lei n.
9.096/1995. Em consequência da interrupção no fornecimento de
energia elétrica, telefonia e de internet em várias localidades deste
Estado, por conta do ciclone extratropical de 30 de junho, a
presidência do Tribunal Regional de Santa Catarina prorrogou o
prazo para a apresentação das contas anuais, conforme previsto no
artigo 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019, até o dia 6 de julho de
2020. Ainda assim o partido se manteve ausente ao cumprimento de
suas obrigações jurídicas dentro do prazo estipulado motivo pelo
qual sobreveio a instauração destes autos para as apropriadas
determinações. Não obstante, vieram conclusos os autos 060003044.2020.6.24.0022 em que a agremiação omissa apresentou
espontaneamente a destempo a declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros ou de bens estimáveis em
dinheiro, cujo processo foi autuado sob o n.º 060003566.2020.6.24.0022. Sendo assim, determino que o polo ativo seja
atualizado e, em seguida, trasladado integralmente os autos de n.º
0600035-66.2020.6.24.0022, cuja litispendência se reconheceu a
extinção da causa sem resolução de mérito, para prosseguimento
neste feito e a verificação da higidez das contas. Após, voltem-me
conclusos. Mafra/SC, 23 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600031-29.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL
DE MAFRA SC - RESPONSÁVEL: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC DE MAFRA SC, DONIZETI
RASQUINHO, ARLAN MANCHENHO, EBERSON JEAN DE LIMA Trata-se de instauração de processo para apurar a inadimplência do
dever de prestar contas [exercício de 2019] do Partido Social Cristão
deste município, conforme prazo expirado em 30 de junho segundo
previsão da novel redação do art. 32 da Lei n. 9.096/1995. Em
consequência da interrupção no fornecimento de energia elétrica,
telefonia e de internet em várias localidades deste Estado, por conta
do ciclone extratropical de 30 de junho, a presidência do Tribunal
Regional de Santa Catarina prorrogou o prazo para a apresentação
das contas anuais, previsto no artigo 28 da Resolução TSE n.
23.604/2019, até o dia 6 de julho de 2020. Ainda assim o partido se
manteve ausente ao cumprimento de suas obrigações jurídicas
dentro do prazo estipulado motivo pelo qual sobreveio a instauração
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destes autos para as apropriadas determinações. Não obstante,
vieram conclusos os autos 0600031-29.2020.6.24.0022 em que a
agremiação omissa apresentou espontaneamente a destempo a
declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros ou
de bens estimáveis em dinheiro, cujo processo foi autuado sob o n.
0600036-51.2020.6.24.0022. Sendo assim, determino que o polo
ativo seja atualizado e, em seguida, trasladado integralmente os
autos de n. 0600036-51.2020.6.24.0022, cuja litispendência se
reconheceu a extinção da causa sem resolução de mérito, para
prosseguimento neste feito e a verificação da higidez das contas.
Após, volte-me conclusos. Mafra/SC, 23 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600032-14.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL
DE MAFRA SC - RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, NYCOLE
KAREM FADEL BICHESKI, CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES
- Notifique-se o órgão partidário inadimplente, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para
que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos da alínea "a", inciso I, art. 30, da Resolução TSE n.
23.604/2019. Cientifique-se o órgão partidário omisso, na pessoa do
atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem
funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das
contas, quanto à omissão da apresentação de contas, nos termos da
alínea "b", inciso I, art. 30, da Resolução TSE n. 23.604/2019. As
notificação, intimações e demais comunicações processuais deverão
ser realizadas por meio eletrônico, segundo endereço declinado pelo
próprio partido nos assentamentos partidários para recebimento de
comunicações oficiais da Justiça Eleitoral, consoante estabelecido
no art. 2º da Resolução TSE n. 23.328/2010 e conforme o §1º do art.
246 da Lei 13.105/2015. Persistindo a omissão pelo órgão partidário,
determino a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário, nos termos do inciso III, art. 30, da Resolução TSE n.
23.604/2019, mediante registro no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias. Comunique-se os órgãos de direção
partidária superiores, desta decisão de suspensão do repasse das
quotas do Fundo Partidário, por meio do endereço de correio
eletrônico declinado pelo partido nos assentamentos partidários para
recebimento de comunicações oficiais da Justiça Eleitoral.
Permanecendo a não apresentação das contas, determino,
sucessivamente: a) a juntada dos extratos bancários que tenham
sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, do art. 6º; b)
a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos
outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário; c) a oitiva do MPE, no prazo de 05 (cinco) dias,
após a juntada das informações de que tratam as alíneas "a" e "b".
Após, voltem-me conclusos. Mafra/SC, 20 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600033-96.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL
DE MAFRA SC - RESPONSÁVEL: AVANTE - SANTA CATARINA SC - ESTADUAL, TEREZINHA RICARDO DO NASCIMENTO,
TIAGO RICARDO DE MELO, CLAUDIO WESLEY DA SILVA,
AVANTE - MAFRA - SC - MUNICIPAL, JOACIR IENTZ - Notifique-se
o órgão partidário inadimplente, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da
alínea "a", inciso I, art. 30, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Cientifique-se o órgão partidário omisso, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas,
quanto à omissão da apresentação de contas, nos termos da alínea
"b", inciso I, art. 30, da Resolução TSE n. 23.604/2019. As
notificação, intimações e demais comunicações processuais deverão
ser realizadas por meio eletrônico, segundo endereço declinado pelo
próprio partido nos assentamentos partidários para recebimento de
comunicações oficiais da Justiça Eleitoral, consoante estabelecido
no art. 2º da Resolução TSE n. 23.328/2010 e conforme o §1º do art.
246 da Lei 13.105/2015. Persistindo a omissão pelo órgão partidário,
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determino a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário, nos termos do inciso III, art. 30, da Resolução TSE n.
23.604/2019, mediante registro no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias. Comunique-se os órgãos de direção
partidária superiores, desta decisão de suspensão do repasse das
quotas do Fundo Partidário, por meio do endereço de correio
eletrônico declinado pelo partido nos assentamentos partidários para
recebimento de comunicações oficiais da Justiça Eleitoral.
Permanecendo a não apresentação das contas, determino,
sucessivamente: a) a juntada dos extratos bancários que tenham
sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, do art. 6º; b)
a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos
outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário; c) a oitiva do MPE, no prazo de 05 (cinco) dias,
após a juntada das informações de que tratam as alíneas "a" e "b".
Após, voltem-me conclusos. Mafra/SC, 23 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600034-81.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL
DE MAFRA SC - RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO, CLAUDIO ANTONIO VIGNATTI, MARCELO
SILVEIRA FORMIGA, KARINE DE CAMPOS, COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO
MUNICÍPIO DE MAFRA SC, HEBERT GILSO WERKA, JOSE
CEZAR SCHITZ, WALDERI ADAO DE ALMEIDA ROCHA Notifique-se o órgão partidário inadimplente, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para
que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos da alínea "a", inciso I, art. 30, da Resolução TSE n.
23.604/2019. Cientifique-se o órgão partidário omisso, na pessoa do
atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem
funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das
contas, quanto à omissão da apresentação de contas, nos termos da
alínea "b", inciso I, art. 30, da Resolução TSE n. 23.604/2019. As
notificação, intimações e demais comunicações processuais deverão
ser realizadas por meio eletrônico, segundo endereço declinado pelo
próprio partido nos assentamentos partidários para recebimento de
comunicações oficiais da Justiça Eleitoral, consoante estabelecido
no art. 2º da Resolução TSE n. 23.328/2010 e conforme o §1º do art.
246 da Lei 13.105/2015. Persistindo a omissão pelo órgão partidário,
determino a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário, nos termos do inciso III, art. 30, da Resolução TSE n.
23.604/2019, mediante registro no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias. Comunique-se os órgãos de direção
partidária superiores, desta decisão de suspensão do repasse das
quotas do Fundo Partidário, por meio do endereço de correio
eletrônico declinado pelo partido nos assentamentos partidários para
recebimento de comunicações oficiais da Justiça Eleitoral.
Permanecendo a não apresentação das contas, determino,
sucessivamente: a) a juntada dos extratos bancários que tenham
sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, do art. 6º; b)
a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos
outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário; c) a oitiva do MPE, no prazo de 05 (cinco) dias,
após a juntada das informações de que tratam as alíneas "a" e "b".
Após, voltem-me conclusos. Mafra/SC, 23 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600035-66.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - MAFRA - SC - MUNICIPAL - RESPONSÁVEL:
JULIO CEZAR ZANELLA, NAPOLEAO MOREIRA DE CASTILHO
JUNIOR - Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME
FRANCISCO ZANELLA - SC55593 - Trata-se de processo de
prestação de contas apresentada extemporaneamente pelo Partido
Democrático Trabalhista deste município, referente ao exercício de
2019. O dever de prestação de contas pelos partidos políticos tem
expresso assento no inciso III do art. 17 da Constituição Federal e a
legislação ordinária regulamentou que o partido político, através de
seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter
escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem
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de suas receitas e a destinação de suas despesas. Para tanto,
inicialmente se determinou que o prazo do envio anual da prestação
de contas do exercício findo seria até o dia 30 de abril, conforme
antiga redação do art. 32 Lei n. 9096/1995 (LPP), no entanto o art. 1º
da Lei n. 13.877/2019 modificou a redação dada ao "caput" do
dispositivo ampliando o prazo para até o dia 30 de junho. Por
consequência da interrupção no fornecimento de energia elétrica,
telefonia e de internet em várias localidades deste Estado, por conta
do ciclone extratropical de 30 de junho, a presidência do Tribunal
Regional de Santa Catarina prorrogou o prazo para a apresentação
das contas anuais até o dia 6 de julho de 2020. O chefe de cartório
com objetivo de alertar as agremiações do município relativamente à
necessidade do cumprimento da obrigação e demais rotinas emitiu
comunicou aos partidos do município de Mafra para observarem os
prazos. Encerrado o prazo, sobreveio a formalização dos
procedimentos para apuração dos partidos inadimplentes segundo
previsão do art. 30 da Resolução TSE 23.604/2019 cujo trâmite do
processo (ID 2754811) está em evolução desde a data de 13/07/202.
À vista disso, constata-se que o autor da ação protocolizou as contas
em 20/07/2020 (quatorze dias após o prazo), no qual se repete uma
ação que está em curso, assemelhando-se partes, causa de pedir e
o pedido, conquanto ausente os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se extrai do
ID 2659268, cujo instrumento de mandato deixou de conferir poderes
ao presidente e ao tesoureiro do partido, consoante inciso II do art.
31 da Resolução TSE 23.604/209. Posto isso, julgo extinto sem
resolução do mérito a prestação de contas partidárias apresentada
pelo Partido Democrático Trabalhista deste município, referente ao
exercício financeiro de 2019, na forma do artigo 485, V, do CPC.
Junte-se cópia integral destes autos ao processo em curso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se. Mafra/SC, 22 de julho de 2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral
PC-PP 0600036-51.2020.6.24.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
MAFRA SC - REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC DE MAFRA SC RESPONSÁVEL: DONIZETI RASQUINHO, ARLAN MANCHENHO Advogado do(a) REQUERENTE: JACSON ROBERTO - SC17428 Trata-se de processo de prestação de contas apresentada
extemporaneamente pelo Partido Social Cristão deste município,
referente ao exercício de 2019. O dever de prestação de contas
pelos partidos políticos tem expresso assento no inciso III do art. 17
da Constituição Federal e a legislação ordinária regulamentou que o
partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas. Para tanto, inicialmente se determinou que o prazo do
envio anual da prestação de contas do exercício findo seria até o dia
30 de abril, conforme antiga redação do art. 32 Lei n. 9096/1995
(LPP), no entanto o art. 1º da Lei n. 13.877/2019 modificou a
redação dada ao "caput" do dispositivo ampliando o prazo para até o
dia 30 de junho. Por consequência da interrupção no fornecimento
de energia elétrica, telefonia e de internet em várias localidades
deste Estado, por conta do ciclone extratropical de 30 de junho, a
presidência do Tribunal Regional de Santa Catarina prorrogou o
prazo para a apresentação das contas anuais até o dia 6 de julho de
2020. O chefe de cartório com objetivo de alertar as agremiações do
município relativamente à necessidade do cumprimento da obrigação
e demais rotinas emitiu comunicou aos partidos do município de
Mafra para observarem os prazos. Encerrado o prazo, sobreveio a
formalização dos procedimentos para apuração dos partidos
inadimplentes segundo previsão do art. 30 da Resolução TSE
23.604/2019 cujo trâmite do processo (ID 2755257) está em
evolução desde a data de 14/07/2020. À vista disso, constata-se que
o autor da ação protocolizou as contas em 20/07/2020 (quatorze dias
após o prazo), no qual se repete uma ação que está em curso,
assemelhando-se partes, causa de pedir e o pedido, conquanto
ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, conforme se extrai do ID 2664657, cujo
instrumento de mandato deixou de conferir poderes ao presidente e
ao tesoureiro do partido, consoante inciso II do art. 31 da Resolução
TSE 23.604/209. Posto isso, julgo extinto sem resolução do mérito a
prestação de contas partidárias apresentada pelo Partido Social
Cristão deste município, referente ao exercício financeiro de 2019,
na forma do artigo 485, V, do CPC. Junte-se cópia integral destes
autos ao processo em curso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Mafra/SC, 22 de julho de
2020.
Rafael Salvan Fernandes
Juiz Eleitoral

28ª Zona Eleitoral - São Joaquim
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600047-62.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: CRISTIANO CARDOSO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LETIERE DE SA SOUZA SC26142
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD COMISSAO
PROVISORIA - MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
SENTENÇA
Cristiano Cardoso da Silva, já qualificado, por meio de advogado,
ingressou em Juízo com Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada
com pedido de Tutela Provisória de Urgência, argumentando, em
resumo: a) que é regularmente filiado ao Partido Social Democrático
- PSD de Bom Jardim da Serra, fazendo parte da Comissão
Provisória Municipal, no cargo de Segundo Tesoureiro; b) que três
membros da Comissão Provisória Municipal do partido solicitaram a
sua desfiliação partidária; renunciando aos cargos que ocupavam; c)
que, desrespeitando o Estatuto Partidário, notadamente o artigo
47, o Presidente do Partido nomeou três outros filiados para os
cargos.
Por isso, requereu liminarmente tutela provisória de urgência
cautelar para anular o ato de nomeação dos três novos membros; a
citação da parte requerida e a procedência do pedido para,
confirmando a liminar, declarar nulas tais nomeações, tudo com
imposição final dos consectários legais. Porém, ao contrário do que
sustenta a parte autora, a Justiça Eleitoral não é competente para o
conhecimento da causa. Para justificar a competência da Justiça
Eleitoral para apreciação do feito, a parte autora colacionou o
seguinte precedente: "[...] II - A divergência interna do partido
político, desde que a questão tenha reflexos no processo eleitoral,
pode ser apreciada pela Justiça Eleitoral, sem que esse controle
jurisdicional interfira na autonomia das agremiações partidárias,
garantido pelo art. 17, § 1º, da Constituição Federal [...]" (Ac. de
21.9.2006 no RO nº 943, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) O precedente
é bastante claro: a divergência interna do partido político deve ter
reflexos no processo eleitoral. Isso significado processo eleitoral
externo, não intrapartidário, no caso específico, reflexo nas eleições
municipais. O fatos alegados, entretanto, dizem respeito apenas à
questões internas, sem qualquer efeito em relação às eleições que
se avizinham. Assim, sendo a agremiação partidária uma instituição
de ordem privada,com autonomia, devem ser suas questões
intestinas objeto do controle jurisdicional pela Justiça Comum. A
propósito: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO FORMULADO POR
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E DETERMINOU A
REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMUM - INICIAL QUE PEDIU A
ANULAÇÃO DO REGISTRO DA NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO, EM DETRIMENTO DA
COMISSÃO ANTERIOR, CUJA VIGÊNCIA HAVIA SIDO
PRORROGADA POR SUCESSIVAS VEZES - MOTIVOS QUE
LEVARAM À NOMEAÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA
APÓS UM ANO DE INATIVIDADE, BEM COMO OS MOTIVOS QUE
LEVAVAM ÀS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES ANTERIORES DA
ANTIGA COMISSÃO PROVISÓRIA, CONSTITUEM MATÉRIA
INTERNA CORPORIS, QUE DEVE SER CONTESTADA NA
JUSTIÇA COMUM. - INCONFORMISMO COM APOIO DA NOVA
COMISSÃO PROVISÓRIA A CANDIDATO DE PARTIDO POLÍTICO
DIVERSO - MATÉRIA INTERNA CORPORIS - AUTONOMIA
PARTIDÁRIA PARA CELEBRAR ALIANÇAS E OFERECER APOIO
POLÍTICO - MATÉRIA QUE IGUALMENTE DEVE SER
PROCESSADA NA JUSTIÇA COMUM. - CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTA" (.ACÓRDÃO N. 33107
PETIÇÃO (1338) N. 0600102-68.2018.6.24.0000 - FLORIANÓPOLIS
- SANTA CATARINA RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
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AGRAVANTE :RICARDO LEMOS THOME ADVOGADO :SERGIO
LELIO MONTEIRO - OAB/SC25452 REQUERIDO :PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - ESTADUAL - SC ).
Isso posto, reconheço a incompetência da Justiça Eleitoral para
conhecer da causa e determino a remessa dos autos à Justiça
Comum.
Custas, na forma da lei.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
São Joaquim(SC), 29 de julho de 2020.
Ronaldo Denardi,
Juiz Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral - Timbó
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 32ª Zona Eleitoral - Timbó/SC
Juiz Eleitoral: Ubaldo Ricardo da Silva Neto
Chefe de Cartório: Melissa P. G. Costa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600025-89.2020.6.24.0032
INTERESSADO: JAIME ODAIR BITTENCOURT, SIDO GESSNER
JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRAIA BRASILEIRA TIMBÓ - SC
Advogado: RICARDO ALBERTO EISENHUT - SC36821
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral, intimem-se por este ato
as partes e seus procuradores acima epigrafados para que, no prazo
de 20 (vinte) dias, atendam à diligência indicada pelo órgão técnico
no "Relatório de Exame Preliminar" (ID 2932505), em conformidade
com o disposto no § 3º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Timbó, 29 de julho de 2020.
Melissa P. G. Costa
Chefe de Cartório
Autorizada pela Portaria n. 11/2012
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600008-35.2020.6.24.0038
REQUERENTE:
PATRIOTA
(ANTERIORMENTE
PARTIDO
ECOLÓGICO NACIONAL - PEN), JAMIR JOSÉ CHMIELEWSKI,
HILARIO WILINSKI
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de ITAIÓPOLIS, SC, aos 29 de julho
de 2020. Eu, Carlos Eduardo Krajevski, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
(Assinatura Digital)
CARLOS EDUARDO KRAJEVSKI
Chefe de Cartório da 038ª Zona Eleitoral

54ª Zona Eleitoral - Sombrio
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) 060004259.2020.6.24.0054
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
INTERESSADO: ADIR DE AGUIAR ROLDAO, ADRIANO SILVEIRA
ALVES
Advogado dos INTERESSADOS: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
SENTENÇA
Vistos.
Tendo em vista a certidão de que ação idêntica foi protocolada sob
número 4-33.2019.6.24.0054, já julgada e arquivada, verificada a
existência de coisa julgada, julgo extinto sem resolução de mérito o
processo, com fulcro no art. 485, V do CPC.
Sem custas.
Intime-se preferencialmente por vias remotas, desde que passível de
certificação.
Sombrio (SC), data da assinatura digital.
LIVIA BORGES ZWETSCH BECK
Juíza Eleitoral

38ª Zona Eleitoral - Itaiópolis
Decisões/Despachos

Atos Judiciais
Editais
Edital n. 0024/2020
Prazo: 15 dias
O Chefe de Cartório da 038ª ZONA ELEITORAL DE ITAIÓPOLIS
SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 32, § 2º c/c art. 35,
parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, do art. 31, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que, após a o período de publicação do
presente edital (15 dias), o Ministério Público Eleitoral ou qualquer
partido político terão o prazo de 5 (cinco) dias para impugnar a
prestação de contas do exercício financeiro de 2019 apresentada
nos autos abaixo epigrafados, 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: zona038@tre-sc.jus.br - Telefone: 4798815-6178).

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) 060004174.2020.6.24.0054
REQUERENTE:
DIRETORIO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT DE BALNEARIO GAIVOTA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
INTERESSADO: PAULO JOSE RAFAEL DA ROSA, FILIPE
FIGUEREDO DA ROSA
Advogado dos INTERESSADOS: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
SENTENÇA
Vistos.
Tendo em vista a certidão de que ação idêntica foi protocolada sob
número 4-33.2019.6.24.0054, já julgada e arquivada, verificada a
existência de coisa julgada, julgo extinto sem resolução de mérito o
processo, com fulcro no art. 485, V do CPC.
Sem custas.
Intime-se preferencialmente por vias remotas, desde que passível de
certificação.
Sombrio (SC), data da assinatura digital.
LIVIA BORGES ZWETSCH BECK
Juíza Eleitoral
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Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) 060007719.2020.6.24.0054
REQUERENTE:
DIRETORIO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT DE PASSO DE TORRES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
INTERESSADO: LUIZ ANTONIO DE FARIAS, ALEXANDRE
BARBOSA DA SILVA
Advogado dos INTERESSADOS: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
SENTENÇA
Vistos.
Tendo em vista a certidão de que ação idêntica foi protocolada sob
número 4-33.2019.6.24.0054, já julgada e arquivada, verificada a
existência de coisa julgada, julgo extinto sem resolução de mérito o
processo, com fulcro no art. 485, V do CPC.
Sem custas.
Intime-se preferencialmente por vias remotas, desde que passível de
certificação.
Sombrio (SC), data da assinatura digital.
LIVIA BORGES ZWETSCH BECK
Juíza Eleitoral
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
(12377)
060007464.2020.6.24.0054
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL MUNICIPAL PRAIA GRANDE/SC
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO MARCIO ZUPPO
PEREIRA - SC22558
INTERESSADO: HENRIQUE MATOS MACIEL, VARNER DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) INTERESSADO: ANTONIO MARCIO ZUPPO
PEREIRA - SC22558
SENTENÇA
Vistos.
Tendo em vista a certidão de que idêntica ação foi protocolada no
dia 30/06/2020, às 13h25min sob o número 060006080.2020.6.24.0054, verificada a litispendência julgo extinto sem
resolução de mérito o processo, com fulcro no art. 485, V do CPC.
Sem custas.
Intime-se preferencialmente por vias remotas, desde que passível de
certificação.
Sombrio (SC), data da assinatura digital.
LIVIA BORGES ZWETSCH BECK
Juíza Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL n.º 6/2020
Prazo para impugnação: 3 (três) dias
De ordem da Senhora Juíza Eleitoral desta 54ª Zona Eleitoral Sombrio/SC, faço saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento que os órgãos municipais dos Partidos
listados na tabela constante do anexo I do presente (que também
traz os dados referentes ao município, ao exercício financeiro e à
numeração de cada processo) apresentaram prestação anual de
contas ou declaração de ausência de movimentação financeira,
conforme o caso, podendo ser apresentada impugnação no termos
da normativa em vigor.
Sombrio/SC, 29 de julho de 2020
Macheli Dall'Oglio
Chefe de Cartório da 54ªZE/SC
Autorizado pela Portaria nº 02/2011
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55ª Zona Eleitoral - Pomerode
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Pomerode/SC
Juiz: Bernardo Augusto Ern
Chefe de Cartório: Rafael Leon Menezes Sanches
AUTOS PJe Nº: 0600023-50.2020.6.24.0055
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA EXERCÍCIO 2019
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE
POMERODE
RESPONSÁVEIS: ANTENOR ZIMERMOM - PRESIDENTE;
VANDER ROBERTO ANTUNES BASILIO - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): SIEGFRIED SCHWANZ - OAB/SC N. 11307
De ORDEM do Excelentíssimo Senhor BERNARDO AUGUSTO
ERN, Juiz da 055.ª Zona Eleitoral, e autorizado pelo inciso VII do art.
1º da Portaria ZE 055 n. 01/2018, INTIMO o Partido requerente e os
responsáveis em epígrafe, para que, no prazo de 20 (vinte) dias,
complementem a documentação apresentada na Prestação de
Contas Partidária Anual do exercício 2019 (art. 34, §§ 1º e 3º da Res.
TSE n. 23.546/2017), conforme parecer elaborado nos autos da
prestação de contas epigrafada.
Pomerode/SC, em 29 de julho de 2020.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório da 055.ª ZE/SC
(Portaria ZE 055 n. 01/2018)
AUTOS PJe Nº: 0600023-50.2020.6.24.0055
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA EXERCÍCIO 2019
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE
POMERODE
RESPONSÁVEIS: ANTENOR ZIMERMOM - PRESIDENTE;
VANDER ROBERTO ANTUNES BASILIO - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): SIEGFRIED SCHWANZ - OAB/SC N. 11307
RELATÓRIO DE EXAME PRELIMINAR - ART. 34 RES. TSE
23.546/2017
Senhora Juíza, em observância ao artigo 34 da Resolução TSE n.
23.546/2017, este Cartório procedeu ao exame preliminar,
constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo
relacionadas:
I - instrumento de mandato para constituição de advogado para as
pessoas do Presidente e do Tesoureiro do Partido;
II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido,
se houver, sobre as respectivas contas;
Diante do exposto, solicita-se a baixa dos autos em diligência para
que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas
pela grei partidária no prazo de 20 (vinte) dias, conforme §3º do art.
34 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Pomerode, 29 de julho de 2020.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral
AUTOS PJe Nº 0600013-06.2020.6.24.0055
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA EXERCÍCIO 2019
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE
POMERODE
RESPONSÁVEIS: ALLAN DIRK WEBER - PRESIDENTE; MARCOS
FRITZKE - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): EVELYN DAYANA MUELLER BONATTO - OAB
32911/SC
De ORDEM da Excelentíssima Senhora IRACI SATOMI KURAOKA
SCHIOCCHET, Juíza da 055.ª Zona Eleitoral, e autorizado pelo
inciso VII do art. 1º da Portaria ZE 055 n. 01/2018, INTIMO o Partido
requerente e os responsáveis em epígrafe, para que, no prazo de 20
(vinte) dias, complementem a documentação apresentada na
Prestação de Contas Partidária Anual do exercício 2019 (art. 34, §§
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1º e 3º da Res. TSE n. 23.546/2017), conforme parecer elaborado
nos autos da prestação de contas epigrafada.
O inteiro teor do PTC pode ser consultado no serviço de
acompanhamento processual e push na página da Justiça Eleitoral
da
internet:
http://www.tse.jus.br/servicosjudiciais/acompanhamentoprocessual-push.
Pomerode/SC, em 29 de julho de 2020.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório da 055.ª ZE/SC
(Portaria ZE 055 n. 01/2018)
AUTOS PJe Nº 0600013-06.2020.6.24.0055
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA EXERCÍCIO 2019
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE
POMERODE
RESPONSÁVEIS: ALLAN DIRK WEBER - PRESIDENTE; MARCOS
FRITZKE - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): EVELYN DAYANA MUELLER BONATTO - OAB
32911/SC
RELATÓRIO DE EXAME PRELIMINAR - ART. 34 RES. TSE
23.546/2017
Senhora Juíza, em observância ao artigo 34 da Resolução TSE n.
23.546/2017, este Cartório procedeu ao exame preliminar,
constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo
relacionadas:
I - instrumento de mandato (procuração) para constituição de
advogado para a prestação de contas para o Partido, o Presidente e
Tesoureiro;
II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido,
se houver, sobre as respectivas contas;
III - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
IV - demonstrativo de receitas e gastos.
Diante do exposto, solicita-se a baixa dos autos em diligência para
que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas
pela grei partidária no prazo de 20 (vinte) dias, conforme §3º do art.
34 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Pomerode, 29 de julho de 2020.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral

58ª Zona Eleitoral - Maravilha
Atos Judiciais
Editais
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
060006068.2020.6.24.0058REQUERENTE:
PARTIDO
LIBERAL
MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SCINTERESSADO: CRISTIANO BATISTA MACHADO, NILO
JORGE DELALIBERA Advogado do(a) REQUERENTE: SALETE
INES WESCHENFELDER - SC27699Juiz(a): Dr(a). GUILHERME
AUGUSTO PORTELA DE GOUVEA
E D I T A L n. 51/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600060-68.2020.6.24.0058O
Exmo. Dr. Guilherme Augusto Portela de Gouvêa, juiz da 58ª Zona
Eleitoral de Maravilha/SC, no uso das 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. 01/2008CRE-TRESC, que o partido político e respectivos responsáveis,
abaixo relacionados, apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2016,
ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sendo
facultado a qualquer interessado, após o período de publicação
deste edital (05 dias), apresentar, no prazo de 03 (três) dias,
impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período:REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SCRESPONSÁVEL:
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CRISTIANO BATISTA MACHADO, NILO JORGE DELALIBERAA
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: zona058@tre-sc.jus.br Telefone: (49) 3664-0856).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 Maravilha, SC, aos 29 de
julho de 2020. Eu Mariana Machado Piccolo Flemming, Chefe de
Cartório, preparei o presente edital e subscrevi.(Assinatura
Digital)MARIANA MACHADO PICCOLO FLEMMINGChefe de
Cartório
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
060005983.2020.6.24.0058REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA DO
PROGRESSO - SCINTERESSADO: IRENO DEOLA, GISELDA
DEOLAAdvogado
do(a)
REQUERENTE:
SALETE
INES
WESCHENFELDER - SC27699Juiz(a): Dr(a). GUILHERME
AUGUSTO PORTELA DE GOUVEA
E D I T A L n. 52/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600059-83.2020.6.24.0058
O Exmo. Dr. Guilherme Augusto Portela de Gouvêa, juiz da 58ª Zona
Eleitoral de Maravilha/SC, no uso das 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. 01/2008CRE-TRESC, que o partido político e respectivos responsáveis,
abaixo relacionados, apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2016,
ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sendo
facultado a qualquer interessado, após o período de publicação
deste edital (05 dias), apresentar, no prazo de 03 (três) dias,
impugnação, em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período:REQUERENTE: MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
SANTA
TEREZINHA
DO
PROGRESSO - SCRESPONSÁVEL: IRENO DEOLA, GISELDA
DEOLAA 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: zona058@tre-sc.jus.br - Telefone: (49)
3664-0856).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 Maravilha, SC, aos 29 de julho de 2020. Eu
Mariana Machado Piccolo Flemming, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi. (Assinatura Digital)MARIANA
MACHADO PICCOLO FLEMMINGChefe de Cartório
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
060006153.2020.6.24.0058REQUERENTE: CIDADANIA - MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SCINTERESSADO:
ELISEU ALVES DA SILVA, NILTON DARCI KICHAdvogado do(a)
REQUERENTE:
SALETE
INES
WESCHENFELDER
SC27699Juiz(a): Dr(a). GUILHERME AUGUSTO PORTELA DE
GOUVEA
E D I T A L n. 53/2020
Prazo: 5 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600061-53.2020.6.24.0058
O Exmo. Dr. Guilherme Augusto Portela de Gouvêa, juiz da 58ª Zona
Eleitoral de Maravilha/SC, no uso das suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o partido político e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2016, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n.
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23.604/2019, sendo facultado a qualquer interessado, após o
período de publicação deste edital (05 dias), apresentar, no prazo de
03 (três) dias, impugnação, em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação
financeira
ou
de
bens
estimáveis
no
período:REQUERENTE: CIDADANIA SANTA TEREZINHA DO
PROGRESSO - SCRESPONSÁVEL: ELISEU ALVES DA SILVA,
NILTON DARCI KICHA 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: zona058@tre-sc.jus.br - Telefone: (49)
3664-0856).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 Maravilha, SC, aos 29 de julho de 2020. Eu
Mariana Machado Piccolo Flemming, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
(Assinatura
Digital)MARIANA
MACHADO
PICCOLO
FLEMMINGChefe de Cartório

70ª Zona Eleitoral - São Carlos
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004818.2020.6.24.0070 / 070ª ZONA ELEITORAL DE SÃO CARLOS SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CAXAMBU DO SUL SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: SERGIO LUIZ MORETTO, IVAN RODRIGO
CAVALLI, DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL, FABIO
LUIZ SCHIOCHET FILHO, EMERSON LUIZ TIZONI
DESPACHO
I - Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 3 (três) dias, nos termos da alínea "a", inciso I,
art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II - Cientifique-se o órgão partidário Requerido, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas,
quanto à omissão da apresentação de contas, nos termos da alínea
"b", inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III - Considerando os riscos decorrentes da pandemia do corona
vírus e o disposto no artigo 270 do Código de Processo Civil, o qual
determina que as intimações realizam-se sempre que possível por
meio eletrônico, determino que as notificações, intimações e demais
comunicações processuais sejam realizadas através do último
endereço de e-mail cadastrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, sem necessidade de confirmação de
leitura, ou mediante a utilização do aplicativo de mensagens
eletrônicas WhatsApp para o número de celular anotado nos
assentamentos da Justiça Eleitoral (SGIP ou ELO). Nesse caso,
considerar-se-á realizada a intimação ou notificação no momento em
que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas
apresente mensagem entregue, ou quando por qualquer outro meio
idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do
pronunciamento judicial.
IV - No caso do órgão partidário ter perdido a vigência a notificação
deverá ser dirigida ao órgão partidário imediatamente superior, nos
termos do §6° do artigo 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
V - Apresentadas as contas com movimentação financeira ou
apresentada a declaração de Ausência de Movimentação de
recursos, dê-se seguimento ao feito mediante publicação do
competente edital, observando-se, em seguida, o rito processual e
demais atos previstos na Resolução TSE nº 23.604/2019.
VI - Persistindo a omissão, determino a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do inciso III, art.
30, da Resolução TSE nº 23.604/2019, mediante registro no Sistema
de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
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VII - Comunique-se os órgãos de direção partidária superiores,
acerca da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, no
endereço de correio eletrônico registrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
VIII - Permanecendo a não apresentação das contas, determino,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, após a juntada das informações de que tratam as
alíneas "a" e "b".
IX - Havendo necessidade de diligências, de ofício ou mediante
provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE, intimem-se
os interessados para manifestação no prazo de 03 (três) dias, nos
termos da alínea "d", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
X - Determino a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre, somente se houver, a impugnação, informações
e documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03
(três) dias, nos termos da alínea "e", inciso IV, art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
XI - Após, voltem conclusos para julgamento do feito, nos termos da
alínea "f", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cumpra-se.
São Carlos/SC, 22 de julho de 2020.
Cristine Schutz da Silva Mattos
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004393.2020.6.24.0070 / 070ª ZONA ELEITORAL DE SÃO CARLOS SC
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL CUNHATAI SC MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: MARISA INES FRANTZ, DIRCEU BIEGER
DESPACHO
I - Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 3 (três) dias, nos termos da alínea "a", inciso I,
art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II - Cientifique-se o órgão partidário Requerido, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas,
quanto à omissão da apresentação de contas, nos termos da alínea
"b", inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III - Considerando os riscos decorrentes da pandemia do corona
vírus e o disposto no artigo 270 do Código de Processo Civil, o qual
determina que as intimações realizam-se sempre que possível por
meio eletrônico, determino que as notificações, intimações e demais
comunicações processuais sejam realizadas através do último
endereço de e-mail cadastrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, sem necessidade de confirmação de
leitura, ou mediante a utilização do aplicativo de mensagens
eletrônicas WhatsApp para o número de celular anotado nos
assentamentos da Justiça Eleitoral (SGIP ou ELO). Nesse caso,
considerar-se-á realizada a intimação ou notificação no momento em
que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas
apresente mensagem entregue, ou quando por qualquer outro meio
idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do
pronunciamento judicial.
IV - No caso do órgão partidário ter perdido a vigência a notificação
deverá ser dirigida ao órgão partidário imediatamente superior, nos
termos do §6° do artigo 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
V - Apresentadas as contas com movimentação financeira ou
apresentada a declaração de Ausência de Movimentação de
recursos, dê-se seguimento ao feito mediante publicação do
competente edital, observando-se, em seguida, o rito processual e
demais atos previstos na Resolução TSE nº 23.604/2019.
VI - Persistindo a omissão, determino a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do inciso III, art.
30, da Resolução TSE nº 23.604/2019, mediante registro no Sistema
de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
VII - Comunique-se os órgãos de direção partidária superiores,
acerca da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, no
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endereço de correio eletrônico registrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
VIII - Permanecendo a não apresentação das contas, determino,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, após a juntada das informações de que tratam as
alíneas "a" e "b".
IX - Havendo necessidade de diligências, de ofício ou mediante
provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE, intimem-se
os interessados para manifestação no prazo de 03 (três) dias, nos
termos da alínea "d", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
X - Determino a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre, somente se houver, a impugnação, informações
e documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03
(três) dias, nos termos da alínea "e", inciso IV, art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
XI - Após, voltem conclusos para julgamento do feito, nos termos da
alínea "f", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cumpra-se.
São Carlos/SC, 22 de julho de 2020.
Cristine Schutz da Silva Mattos
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004563.2020.6.24.0070 / 070ª ZONA ELEITORAL DE SÃO CARLOS SC
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA MUNICIPAL CAXAMBU DO SUL/SC
RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO BEDIN, CERILDO JOAO DITADI
DESPACHO
I - Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 3 (três) dias, nos termos da alínea "a", inciso I,
art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II - Cientifique-se o órgão partidário Requerido, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas,
quanto à omissão da apresentação de contas, nos termos da alínea
"b", inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III - Considerando os riscos decorrentes da pandemia do corona
vírus e o disposto no artigo 270 do Código de Processo Civil, o qual
determina que as intimações realizam-se sempre que possível por
meio eletrônico, determino que as notificações, intimações e demais
comunicações processuais sejam realizadas através do último
endereço de e-mail cadastrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, sem necessidade de confirmação de
leitura, ou mediante a utilização do aplicativo de mensagens
eletrônicas WhatsApp para o número de celular anotado nos
assentamentos da Justiça Eleitoral (SGIP ou ELO). Nesse caso,
considerar-se-á realizada a intimação ou notificação no momento em
que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas
apresente mensagem entregue, ou quando por qualquer outro meio
idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do
pronunciamento judicial.
IV - No caso do órgão partidário ter perdido a vigência a notificação
deverá ser dirigida ao órgão partidário imediatamente superior, nos
termos do §6° do artigo 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
V - Apresentadas as contas com movimentação financeira ou
apresentada a declaração de Ausência de Movimentação de
recursos, dê-se seguimento ao feito mediante publicação do
competente edital, observando-se, em seguida, o rito processual e
demais atos previstos na Resolução TSE nº 23.604/2019.
VI - Persistindo a omissão, determino a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do inciso III, art.
30, da Resolução TSE nº 23.604/2019, mediante registro no Sistema
de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
VII - Comunique-se os órgãos de direção partidária superiores,
acerca da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, no
endereço de correio eletrônico registrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
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VIII - Permanecendo a não apresentação das contas, determino,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, após a juntada das informações de que tratam as
alíneas "a" e "b".
IX - Havendo necessidade de diligências, de ofício ou mediante
provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE, intimem-se
os interessados para manifestação no prazo de 03 (três) dias, nos
termos da alínea "d", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
X - Determino a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre, somente se houver, a impugnação, informações
e documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03
(três) dias, nos termos da alínea "e", inciso IV, art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
XI - Após, voltem conclusos para julgamento do feito, nos termos da
alínea "f", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cumpra-se.
São Carlos/SC, 22 de julho de 2020.
Cristine Schutz da Silva Mattos
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004733.2020.6.24.0070 / 070ª ZONA ELEITORAL DE SÃO CARLOS SC
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PLANALTO ALEGRE - SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: LUCAS NOGUEIRA, ARISTIDES NOGUEIRA,
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, JOSE RICARDO DA
SILVA, MANOEL DIAS
DESPACHO
I - Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 3 (três) dias, nos termos da alínea "a", inciso I,
art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II - Cientifique-se o órgão partidário Requerido, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas,
quanto à omissão da apresentação de contas, nos termos da alínea
"b", inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III - Considerando os riscos decorrentes da pandemia do corona
vírus e o disposto no artigo 270 do Código de Processo Civil, o qual
determina que as intimações realizam-se sempre que possível por
meio eletrônico, determino que as notificações, intimações e demais
comunicações processuais sejam realizadas através do último
endereço de e-mail cadastrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, sem necessidade de confirmação de
leitura, ou mediante a utilização do aplicativo de mensagens
eletrônicas WhatsApp para o número de celular anotado nos
assentamentos da Justiça Eleitoral (SGIP ou ELO). Nesse caso,
considerar-se-á realizada a intimação ou notificação no momento em
que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas
apresente mensagem entregue, ou quando por qualquer outro meio
idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do
pronunciamento judicial.
IV - No caso do órgão partidário ter perdido a vigência a notificação
deverá ser dirigida ao órgão partidário imediatamente superior, nos
termos do §6° do artigo 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
V - Apresentadas as contas com movimentação financeira ou
apresentada a declaração de Ausência de Movimentação de
recursos, dê-se seguimento ao feito mediante publicação do
competente edital, observando-se, em seguida, o rito processual e
demais atos previstos na Resolução TSE nº 23.604/2019.
VI - Persistindo a omissão, determino a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do inciso III, art.
30, da Resolução TSE nº 23.604/2019, mediante registro no Sistema
de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
VII - Comunique-se os órgãos de direção partidária superiores,
acerca da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, no
endereço de correio eletrônico registrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
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VIII - Permanecendo a não apresentação das contas, determino,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, após a juntada das informações de que tratam as
alíneas "a" e "b".
IX - Havendo necessidade de diligências, de ofício ou mediante
provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE, intimem-se
os interessados para manifestação no prazo de 03 (três) dias, nos
termos da alínea "d", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
X - Determino a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre, somente se houver, a impugnação, informações
e documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03
(três) dias, nos termos da alínea "e", inciso IV, art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
XI - Após, voltem conclusos para julgamento do feito, nos termos da
alínea "f", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cumpra-se.
São Carlos/SC, 22 de julho de 2020.
Cristine Schutz da Silva Mattos
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004648.2020.6.24.0070 / 070ª ZONA ELEITORAL DE SÃO CARLOS SC
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CUNHATAI/SC
RESPONSÁVEL: CLEVERSON SERAFINI, DILNEI KUNZLER,
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA ESTADUAL SC, GEOVANIA DE SA, LIO TIRONI
DESPACHO
I - Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 3 (três) dias, nos termos da alínea "a", inciso I,
art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II - Cientifique-se o órgão partidário Requerido, na pessoa do atual
presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas,
quanto à omissão da apresentação de contas, nos termos da alínea
"b", inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III - Considerando os riscos decorrentes da pandemia do corona
vírus e o disposto no artigo 270 do Código de Processo Civil, o qual
determina que as intimações realizam-se sempre que possível por
meio eletrônico, determino que as notificações, intimações e demais
comunicações processuais sejam realizadas através do último
endereço de e-mail cadastrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, sem necessidade de confirmação de
leitura, ou mediante a utilização do aplicativo de mensagens
eletrônicas WhatsApp para o número de celular anotado nos
assentamentos da Justiça Eleitoral (SGIP ou ELO). Nesse caso,
considerar-se-á realizada a intimação ou notificação no momento em
que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas
apresente mensagem entregue, ou quando por qualquer outro meio
idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do
pronunciamento judicial.
IV - No caso do órgão partidário ter perdido a vigência a notificação
deverá ser dirigida ao órgão partidário imediatamente superior, nos
termos do §6° do artigo 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
V - Apresentadas as contas com movimentação financeira ou
apresentada a declaração de Ausência de Movimentação de
recursos, dê-se seguimento ao feito mediante publicação do
competente edital, observando-se, em seguida, o rito processual e
demais atos previstos na Resolução TSE nº 23.604/2019.
VI - Persistindo a omissão, determino a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do inciso III, art.
30, da Resolução TSE nº 23.604/2019, mediante registro no Sistema
de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
VII - Comunique-se os órgãos de direção partidária superiores,
acerca da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, no
endereço de correio eletrônico registrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
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VIII - Permanecendo a não apresentação das contas, determino,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, após a juntada das informações de que tratam as
alíneas "a" e "b".
IX - Havendo necessidade de diligências, de ofício ou mediante
provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE, intimem-se
os interessados para manifestação no prazo de 03 (três) dias, nos
termos da alínea "d", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
X - Determino a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre, somente se houver, a impugnação, informações
e documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03
(três) dias, nos termos da alínea "e", inciso IV, art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
XI - Após, voltem conclusos para julgamento do feito, nos termos da
alínea "f", inciso IV, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cumpra-se.
São Carlos/SC, 22 de julho de 2020.
Cristine Schutz da Silva Mattos
Juíza Eleitoral

77ª Zona Eleitoral - Fraiburgo
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060001507.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCTÁTICO BRASILEIRO MUNICIPAL - MONTE CARLO - SC
INTERESSADO: ANTONINHO TIBURCIO GONCALVES, RUBENS
JOSE VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO MANGOLT - SC56662
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2821638) à declaração apresentada (ID 1999561), há parecer
técnico (ID 2821842) e manifestação ministerial (ID 2834815) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Monte

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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Florianópolis, quarta-feira, 29 de julho de 2020.

Carlo/SC, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060001689.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - MUNICIPAL - FRAIBURGO SC
INTERESSADO: TATIANE APARECIDA BARTOLOMEU, RODRIGO
VICENTE, PAULO CESAR RIBEIRO, DEJAIR CONSTANTE
RIBEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DONADEL - SC29284
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2825492) à declaração apresentada (ID 2001337), há parecer
técnico (ID 2826022) e manifestação ministerial (ID 2858606) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido Liberal - PL de Fraiburgo/SC,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as
contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060001859.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: REPUBLICANOS - MUNICIPAL - MONTE CARLO SC
INTERESSADO: HERMELINDA CLARICE ANTUNES DE LIMA,
ELIZABETE DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO DAVI BARBOSA SC30125
Advogado do(a) INTERESSADO: MARIO DAVI BARBOSA SC30125
Advogado do(a) INTERESSADO: MARIO DAVI BARBOSA SC30125
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
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O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2822230) à declaração apresentada (ID 2020537), há parecer
técnico (ID 2822535) e manifestação ministerial (ID 2858105) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Republicanos de Monte Carlo/SC, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas
referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060001944.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- MUNICIPAL - MONTE CARLO - SC
INTERESSADO: DIRCEU DE SOUZA, JOAO CARLOS FLESCH
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CEZAR XAVIER SC21912
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2826298) à declaração apresentada (ID 2033080), há parecer
técnico (ID 2826468) e manifestação ministerial (ID 2865137) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Monte Carlo/SC, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
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Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002029.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - MUNICIPAL FRAIBURGO - SC.
INTERESSADO: RENATO NICOLAU DE OLIVEIRA, VLADIMIR
ALVES DA SILVA, JOSIEL DA SILVA, ARNALDO BARROS DA
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: OTAVIO MACHADO BATALHA SC49444
Advogado do(a) INTERESSADO: OTAVIO MACHADO BATALHA SC49444
Advogado do(a) INTERESSADO: OTAVIO MACHADO BATALHA SC49444
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2819955) à declaração apresentada (ID 2062372), há parecer
técnico (ID 2819997) e manifestação ministerial (ID 2834240) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC de Fraiburgo/SC,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as
contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002296.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MUNICIPAL - LEBON RÉGIS - SC INTERESSADO: JANETE
APARECIDA MACIEL, DJALMA MARCO DA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO GILBERTO PIERDONA SC33158
Advogado do(a) INTERESSADO: MAURO GILBERTO PIERDONA SC33158
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2824976) à declaração apresentada (ID 2136302), há parecer
técnico (ID 2825206) e manifestação ministerial (ID 2858339) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
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É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Lebon
Régis/SC, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002381.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - MUNICIPAL - LEBON RÉGIS
- SC
INTERESSADO: MAURICIO PASSOS PINHEIRO, IZAMARA
NOVICKI PINHEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CEZAR XAVIER SC21912
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2821120) à declaração apresentada (ID 2137316), há parecer
técnico (ID 2821359) e manifestação ministerial (ID 2835104) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido Liberal - PL de Lebon Régis/SC,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as
contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002466.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: DEMOCRATAS - MUNICIPAL - LEBON RÉGIS SC
INTERESSADO: OSMAR COMPER, VALDIR DE MELLO JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CEZAR XAVIER SC21912
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2820615) à declaração apresentada (ID 2138843), há parecer
técnico (ID 2820829) e manifestação ministerial (ID 2833355) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Democratas - DEM de Lebon Régis/SC,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as
contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002551.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA MUNICIPAL - LEBÓN REGIS - INTERESSADO: JOAQUIM LEONIR
PRESTES CAETANO, TITO HURBEM DE MELO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CEZAR XAVIER SC21912
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2827000) à declaração apresentada (ID 2140655), há parecer
técnico (ID 2827216) e manifestação ministerial (ID 2865414) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
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Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Lebon
Régis/SC, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002806.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - MUNICIPAL - LEBON RÉGIS SC
INTERESSADO: MARCELO SPAUTZ, CESAR AUGUSTUS WINCK
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CEZAR XAVIER SC21912
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2823207) à declaração apresentada (ID 2171887), há parecer
técnico (ID 2823239) e manifestação ministerial (ID 2858306) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Progressistas - PP de Lebon Régis/SC,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as
contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003073.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- MUNICIPAL - LEBON RÉGIS - SC
INTERESSADO: VALDEMIR PEDROZO, JOSE DILENO DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CEZAR XAVIER SC21912
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,

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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o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2822862) à declaração apresentada (ID 2173799), há parecer
técnico (ID 2822885) e manifestação ministerial (ID 2858133) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Lebon Régis/SC, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003158.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
INTERESSADO: GABRIEL FANTIN, ADEMIR PEDRO PERIN,
MARIO HENRIQUE VICENTE, CARLOS ALBERTO MARQUES
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MUNICIPAL - FRAIBURGO - SC
Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO ROBERTO PIRES
FERREIRA - SC6481
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ROBERTO PIRES
FERREIRA - SC6481
Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO ROBERTO PIRES
FERREIRA - SC6481
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2827542) à declaração apresentada (ID 2176786), há parecer
técnico (ID 2827814) e manifestação ministerial (ID 2865427) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
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Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Fraiburgo/SC, considerando, para todos os efeitos, como prestadas
e aprovadas as contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003243.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PATRIOTA - MUNICIPAL - FRAIBURGO - SC
INTERESSADO: CELSO JAQUES DA LUZ, SERGIO ANTONIO
GEBROSKI, ADELCIO ALVES RIBEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS CARNEIRO - SC55810
Advogado do(a) INTERESSADO: JONAS CARNEIRO - SC55810
Advogado do(a) INTERESSADO: JONAS CARNEIRO - SC55810
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2826677) à declaração apresentada (ID 2183295), há parecer
técnico (ID 2826695) e manifestação ministerial (ID 2865147) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Patriota - PATRI de Fraiburgo/SC, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas
referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003595.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - MUNICIPAL FRAIBURGO - SC, JULIO JENOVENCIO FERREIRA DOS
SANTOS, TONI FRANCISCO SOUZA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE SERPA SC13355
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE SERPA SC13355
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE SERPA SC13355
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,

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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o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2823769) à declaração apresentada (ID 2301880), há parecer
técnico (ID 2823962) e manifestação ministerial (ID 2858317) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD de
Fraiburgo/SC, considerando, para todos os efeitos, como prestadas
e aprovadas as contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003765.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - MUNICIPAL MONTE CARLO - SC, EDOMAR CARPEGGIANI
RESPONSÁVEL: ANTONIO ALEXANDRE
Advogado do(a) REQUERENTE: KONDA ROSA - SC51806
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: KONDA ROSA - SC51806
Advogado do(a) REQUERENTE: KONDA ROSA - SC51806
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2824294) à declaração apresentada (ID 2309687), há parecer
técnico (ID 2824488) e manifestação ministerial (ID 2858331) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Monte

Página 20

Carlo/SC, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003850.2020.6.24.0077 / 077ª ZONA ELEITORAL DE FRAIBURGO SC
REQUERENTE: PODEMOS - FRAIBURGO - SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: MAURO RIBEIRO DE MELLO, VALDEMAR
FURTADO, ITAMAR CAON, ARIEL SIDINEI PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: CLEITON ROBERTO PEREIRA SC57632, LARISSA
PROENCA CARDOSO - SC56050
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: CLEITON ROBERTO PEREIRA SC57632, LARISSA PROENCA CARDOSO - SC56050
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: CLEITON ROBERTO PEREIRA SC57632, LARISSA PROENCA CARDOSO - SC56050
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95, na
Resolução TSE n. 23.546/2017 e na Resolução TSE n. 23.604/2019,
o partido em epígrafe apresentou declaração de ausência de
movimentação de recursos relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2019.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação (ID
2861917) à declaração apresentada (ID 2478071), há parecer
técnico (ID 2862213) e manifestação ministerial (ID 2865742) para
que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2017, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Podemos - PODE de Fraiburgo/SC, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas
referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 28 de julho de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral

84ª Zona Eleitoral - São José
Atos Judiciais
Portarias
PORTARIA Nº 04/2020
(Intimações de partidos políticos, filiados, partes em processos
judiciais e administrativos, e demais usuários externos da Justiça
Eleitoral, por mensagens eletrônicas e congêneres)
O Excelentíssimo Senhor Rafael Rabaldo Bottan, Juiz da 84ª Zona
Eleitoral de São José/SC, no uso de suas atribuições, e

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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CONSIDERANDO a necessidade de ampliar a eficiência dos
serviços prestados pela Justiça Eleitoral e de otimizar a sistemática
de comunicação entre o Cartório Eleitoral e os diretórios/comissões
provisórias municipais, regionais e nacionais dos partidos políticos,
seus filiados, eleitores, partes em processos administrativos e
judiciais, e demais interessados na prestação de serviços da Justiça
Eleitoral;
CONSIDERANDO que tal medida importará em significativa
economia de tempo, de recursos materiais e humanos e terá como
resultado uma forma mais ágil e efetiva de transmitir informações de
interesse dos partidos políticos, eleitores e terceiros interessados,
relacionadas à Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a disponibilidade de ferramentas eletrônicas
modernas que alcançam os objetivos propostos originariamente
pelas normas eleitorais, não existentes à época da promulgação do
Código Eleitoral e que resguardam os direitos e garantias
processuais das partes;
CONSIDERANDO que atualmente há ferramentas de comunicação
instantânea que permitem a notificação de partidos políticos e de
integrantes dos órgãos partidários, por meio das quais se verifique a
data de recebimento e leitura da notificação;
CONSIDERANDO que as atividades da Justiça Eleitoral devem
reger-se pelos princípios da celeridade, economia processual,
economicidade e sustentabilidade;
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 11.419/06, que regulamenta a
informatização do processo judicial;
CONSIDERANDO que o art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010
prevê que os partidos políticos deverão manter atualizados, perante
a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número de
telefone, fac-símile e endereço eletrônico;
CONSIDERANDO que a Resolução TSE nº 23.571/2018
estabeleceu em seu art. 35, caput, e § 2º, e em seu art. 41 que os
órgãos de direção estaduais e municipais devem manter atualizados
perante a Justiça Eleitoral os seus dados de endereço, telefone, facsímile e e-mail, bem como os de seus dirigentes;
CONSIDERANDO as Resoluções TSE nº 23.600, 23.608 e
23.609/2019, que preveem do uso de mensagens instantâneas para
recebimento de intimações, notificações e comunicações da Justiça
Eleitoral a candidatos, partidos, coligações e advogados, por meio do
número de telefone móvel informado obrigatoriamente nos
formulários DRAP, RRC e procurações;
CONSIDERANDO o artigo art. 38, § 1º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, que autoriza, na impossibilidade técnica de utilização
do mural eletrônico, oportunamente certificada, as intimações serem
realizadas sucessivamente, por mensagem instantânea, por e-mail e
por correspondência;
CONSIDERANDO que o mesmo artigo supramencionado, em seu §
2º, considera válidas as intimações realizadas nas formas referidas
no § 1º do citado preceptivo, respectivamente: (...) II - quando
realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de
entrega ao destinatário da mensagem ou e-mail, no número de
telefone ou endereço informado pelo partido, coligação ou candidato,
dispensada a confirmação de leitura;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça já referendou
o uso do aplicativo Whatsapp para notificação de partes em
processos judiciais, conforme consta no Procedimento de Controle
Administrativo (PCA) 0003251-94.2016.2.00.0000;
CONSIDERANDO que a Justiça Eleitoral encontra-se atuando em
atendimento remoto para mitigação dos riscos decorrentes da
pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, conforme
Resolução TSE nº 23.616/2020, Portaria TSE nº 265/2020 e
Resolução TRE-SC nº 8.015/2020;
CONSIDERANDO o disposto no art. 270 da Lei 13.105/2015 (Código
de Processo Civil), o qual determina que as intimações realizam-se,
sempre que possível, por meio eletrônico,
CONSIDERANDO as peculiaridades advindas da implantação do
Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas zonas eleitoras,
RESOLVE
Art. 1º. Autorizar, no âmbito do Juízo da 84ª Zona Eleitoral - São
José/SC, os servidores efetivos e, na sua ausência, o substituto
legal, lotados no Cartório da 84ª Zona Eleitoral, a realizarem todos
os atos de comunicação, judiciais e administrativos, mediante a
utilização de serviços de mensagens instantâneas/eletrônicas
(WhatsApp e/ou e-mail).
Parágrafo único. A autorização do uso de serviços de mensagens
instantâneas/eletrônicas não exclui a possibilidade da utilização dos
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outros meios, a critério do Juízo Eleitoral e do Cartório Eleitoral, de
acordo com a realidade local, conforme a conveniência para a
execução dos serviços eleitorais.
Art. 2º. O aplicativo de mensagens instantâneas a ser empregado
pelo Cartório da 84ª Zona Eleitoral - São José/SC será, inicialmente,
o aplicativo Whatsapp Business, pelo número (48) 98808-2982, ou
outro que vier a ser disponibilizado pelo Tribunal, tanto na versão
utilizada em aparelho de telefonia móvel, quanto na versão Web do
referido aplicativo.
§ 1º. Após realizada a notificação, a comunicação ou a intimação
pelo aplicativo de mensagens instantâneas, nos processos judiciais,
deve ser juntada aos autos a prova do recebimento, dispensada a
confirmação de leitura.
§ 2º. A notificação, a comunicação, a intimação e demais atos
realizados pelo Cartório Eleitoral devem ser dirigidos ao número
telefônico do usuário externo que conste nos assentamentos da
Justiça Eleitoral, sejam eles sistemas eleitorais, sistemas judiciários
ou sistemas administrativos, ou outro que forneça a informação de
maneira oficial.
§ 3º. Os atos de comunicação eletrônica, previstos nos parágrafos
anteriores devem conter arte gráfica da Justiça Eleitoral e expressa
menção ao prazo e ao fundamento legal da medida.
Art. 3º. As comunicações de natureza administrativas consideram-se
válidas quando enviadas para o número de telefone fornecido pelo
eleitor em procedimento de operação RAE ou em outro formulário da
Justiça Eleitoral, ou para o contato autorizado ou contido em
sistemas da Justiça Eleitoral ou disponibilizado no canal oficial do
destinatário, desde que seja declarado expressamente o
recebimento, por qualquer meio, inclusive por resposta nos serviços
de mensagens instantâneas.
Art. 4º. Nos processos de Prestação de Contas e Omissões, as
intimações e/ou notificações devem ser realizadas:
I - através de publicação no DJESC, sempre que houver procurador
habilitado nos autos;
II - na ausência de procurador habilitado, através do e-mail e/ou
whatsApp fornecidos no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias (SGIP), sem a necessidade de confirmação de leitura.
Parágrafo único. Caso não conste no SGIP o contato dos
responsáveis, serão utilizados os contatos encontrados nos demais
sistemas da Justiça Eleitoral ou disponibilizados no canal oficial do
destinatário ou informados posteriormente pelo partido, mediante
outros contatos, como o telefônico.
Art. 5º. Os canais de atendimento do Cartório da 84ª Zona Eleitoral São José/SC são: (i) aplicativo de mensagem instantânea Whatsapp
Business, (48) 98808-2982 e/ou outro que vier a ser disponibilizado
pelo Tribunal; e (ii) endereço de correio eletrônico: zona084@tresc.jus.br.
Parágrafo único. Fica autorizado o uso de outros aplicativos de
mensagens instantâneas, a serem escolhidos pelo Cartório Eleitoral,
ou indicados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina TRE/SC, aplicando-se os termos da presente portaria.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Encaminhe-se cópia da presente Portaria à CRESC.
Publique-se no DJESC.
CUMPRA-SE.
São José/SC, datado e assinado eletronicamente.
Rafael Rabaldo Bottan
Juiz Eleitoral

86ª Zona Eleitoral - Brusque
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600020-02.2020.6.24.0086
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: JOSE LUIZ CUNHA, MURILO SERGIO POPPER
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
FABIANA
AMALIA
DALCASTAGNE - SC2422400-A

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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Advogado
do(a)
RESPONSÁVEL:
FABIANA
AMALIA
DALCASTAGNE - SC2422400-A
Advogado
do(a)
RESPONSÁVEL:
FABIANA
AMALIA
DALCASTAGNE - SC2422400-A
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de prestação de contas do Partido Progressista de Brusque,
referente ao exercício financeiro de 2019.
O feito encontra-se devidamente instruído.
O parecer do Ministério Público foi pela aprovação das contas.
Vieram-me os autos.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
A prestação não apresenta irregularidades capazes de ensejar a
rejeição. As determinações da Lei 9.095/95 foram devidamente
observadas.
Ante o exposto, decido pela aprovação das contas do Partido
Progressista de Brusque, referentes ao exercício de 2019, com fulcro
no art. 46, I, da Resolução TSE nº. 23.456/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado e observadas as formalidades legais,
arquivem-se.
BRUSQUE, 28 de julho de 2020.
Clarice Ana Lanzarini
Juíza Eleitoral
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA Nº 0600014-92.2020.6.24.0086
REQUERENTE: PATRICIA REGINA MACHADO, MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO- BRUSQUE- SC - MUNICIPAL
Advogados do(a) REQUERENTE: ENIO FRANCISCO DEMOLY
NETO - SC29472, RODRIGO DOS SANTOS CESAR - SC27030,
PAULO FRETTA MOREIRA - SC19086, LUIZA CESAR PORTELLA SC3914400-A
Advogados do(a) REQUERENTE: ENIO FRANCISCO DEMOLY
NETO - SC29472, RODRIGO DOS SANTOS CESAR - SC27030,
PAULO FRETTA MOREIRA - SC19086, LUIZA CESAR PORTELLA SC3914400-A
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PSC DE BRUSQUE-SC
DECISÃO
Tratam os autos de questão afeta à coexistência de filiações
partidárias, almejando os requerentes que seja mantida - perante a
sigla partidária MDB - a filiação da eleitora PATRÍCIA REGINA
MACHADO.
A matéria em foco é regida pela Lei n. 9.096/95, a chamada Lei dos
Partidos Políticos, e pela Resolução TSE n. 23.596/2019, que
regulamenta a matéria.
Verificando-se a certidão trazida em ID 1106988, percebe-se que a
eleitora aludida encontra-se regularmente filiada ao partido de sigla
PSC, vez que foi mantida pelo TSE a filiação mais recente, conforme
previsto pelo art. 22, parágrafo único, da referida Lei n. 9.096/95.
Com efeito, a eleitora citada possuía coexistência de filiações junto
aos partidos em questão (MDB em 09/03/2020 e PSC em
24/03/2020), sem, contudo, haver registro de desfiliação partidária
realizada perante a Justiça Eleitoral (art. 21, caput, da Lei n.
9.096/95), o que resultou no cancelamento automático da mais
antiga em 16 de abril passado.
Instado, o PSC apresentou a respectiva ficha de filiação da
requerente Patrícia Regina Machado, não havendo, até o ingresso
do presente requerimento, pedido de desfiliação da mesma.
Ocorre que, após a apresentação da ficha de filiação ao PSC, a
eleitora vem alegar fraude no seu preenchimento. Contudo,
conforme muito bem alertado pelo Ministério Público, não é possível
neste requerimento, que tem fundamento no estreito espaço
conferido pelo artigo 19, 2, da Lei 9096/95, decidir essa questão, a
qual comportaria eventual ação anulatória, com descrição do que
realmente levou à dupla filiação partidária, confirmando-se, ou não, a
ocorrência da alegada fraude.
Assim, para todos os fins, a filiação válida é a do PSC, que foi a
última, nos estritos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei
9.096/95.
Deste modo, indefiro o pedido constante no requerimento em apreço.
Às providências de praxe.
Brusque, data e hora da assinatura digital.
Clarice Ana Lanzarini
Juíza Eleitoral
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90ª Zona Eleitoral - Concórdia
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
TERMO CIRCUNSTANCIADO nº 0600007-40.2020.6.24.0009
AUTORIDADE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AUTOR DO FATO: DIRCEU LUIZ DRESCH
Advogado: Dr. SALESIANO DURIGON - OAB/SC 27373
Vistos etc,
I. Haja vista atravessarmos a pandemia provocada pelo novo
coronavírus, torna-se inviável a intimação do senhor Adilo de
Almeida Gosch por meio de oficial de justiça, razão por que
determino ao Cartório Eleitoral que proceda à intimação via aplicativo
de mensagens a fim de cientificá-lo da proposta deduzida pelo
Ministério Público Eleitoral (fls. 25 e 33). No que toca ao
senhor Dirceu Luiz Dresch, dado que este conta com advogado
constituído nestes autos, determino a intimação na pessoa de seu
causídico para se pronunciar sobre a oferta do MPE;
II. Em caso de aceitação da proposta de transação penal, o autor da
infração deve se manifestar mediante seu advogado, e, após o
pagamento do valor proposto, façam os autos conclusos;
III. Na hipótese de recusa da oferta, remetam-se os autos ao MPE;
IV. Por fim, se não tiver condições de constituir um causídico, que
lhe seja informado da possibilidade de nomeação de um defensor
dativo;
V. Cumpra-se.
Concórdia, 28 de julho de 2020.
João Bastos Nazareno dos Anjos
Juiz Eleitoral da 90ª Zona Eleitoral

97ª Zona Eleitoral - Itajaí
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
JUIZO DA 97ª ZONA ELEITORAL
JUIZ ELEITORAL: ADEMIR WOLFF
CHEFE DE CARTÓRIO: THAIS GARCIA RIBAS
PROCESSO N. 0600004-49.2019.6.24.0097
ASSUNTO: INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, DPF/IJI/SC
INVESTIGADO: MARCELO ALMIR SODRE DE SOUZA
Advogado do(a) INVESTIGADO: KARLA CHRISTIANI SODRE DE
SOUZA - OAB/SC 9238
DESPACHO
Acolho as razoes expostas na promoção ministerial retro e, via de
consequência, determino o arquivamento das peças indiciárias, com
a ressalva prevista no art. 18 do CPP.
Intimem-se os interessados.
Itajaí, 28 de julho de 2020
Ademir Wolff
Juiz Eleitoral da 97ª Zona
PROCESSO N. 0600043-61.2020.6.24.0016
ASSUNTO: INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, DPF/IJI/SC
INVESTIGADO: POTIGUARA ELOI DUARTE, MANUEL FLORIANO
PEIXOTO BRITO
ADVOGADO DOS INVESTIGADOS: JOSMAR DE SOUZA - OAB/SC
8942
DESPACHO
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Acolho as razoes expostas na promoção ministerial retro e, via de
consequência, determino o arquivamento das peças indiciárias, com
a ressalva prevista no art. 18 do CPP.
Intimem-se os interessados.
Itajaí, 28 de julho de 2020
Ademir Wolff
Juiz Eleitoral da 97ª Zona
PROCESSO N. 0600032-80.2020.6.24.0097
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ITAJAI - SC MUNICIPAL
INTERESSADOS: FERNANDO MARTINS PEGORINI, TONI
ROBERTO DE SOUZA, ONIR MOCELLIN
ADVOGADO DOS INTERESSADOS: DANIEL FEIL - OAB/SC 34379
Rh.
Em face do relatório de exame preliminar de Id n. 2906267 e, em
observância à legislação pertinente (artigos 29 e 35 da Resolução
TSE n. 23.604/2019), verificada a ausência de peças obrigatórias na
presente prestação de contas, elencadas no aludido relatório,
intimem-se os interessados, por seu advogado constituído, com
publicação deste despacho no DJESC, e, no caso do partido, que
não está representado por advogado, pessoalmente por e-mail,
telefone e/ou mensagem de WhatsApp, certificando-se nos autos,
para que, em 20 (vinte) dias, apresentem os referidos documentos.
Itajaí, 28 de julho de 2020.
ADEMIR WOLFF
Juiz Eleitoral da 97ª ZE
PROCESSO N. 0600067-89.2020.6.24.0016
ASSUNTO: PETIÇÃO CÍVEL
RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE ITAJAI
ADVOGADO DO RESPONSÁVEL: FABIO CADO DE QUEVEDO OAB/SC 19517
SENTENÇA
I - MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, devidamente qualificado nos autos,
interpôs a presente ação com a finalidade de requerer "autorização e
reconhecimento de publicidade institucional de utilidade pública e
caráter legal das medidas de enfrentamento da covid-19", pleiteando,
em síntese, a autorização para que se procedesse a continuidade
das campanhas publicitárias vinculadas a divulgação das medidas
de enfrentamento a COVID-19, caracterizada como publicidade
institucional, em virtude da proximidade do pleito eleitoral e a
vedação de publicidade que antecede ao pleito.
Recebido o feito por este Juízo, foi determinada a intimação do Autor
acerca da novel Emenda Constitucional n. 18 de 2020, promulgada
após a dsitribuição da actio e da representante ministerial atuante
neste Juízo.
Instados, diante da supra mencionada Emenda Constitucional,
ambos manifestaram-se pela perda do objeto do feito.
Pois bem, é o breve relatório.
DECIDO
II - Para fins de configuração do interesse processual, destaca-se o
ensinamento de Daniel Neves:
A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse
processual, está intimamente associada à utilidade da prestação
jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina
jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento
jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora
em sua situação fática [...]. Haverá necessidade sempre que o autor
não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção
do Poder Judiciário. (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de
Direito Processual Civil -12ª ed., Salvador: Editora JusPodvim, pgs.
132 e 133).
No caso em comento, por claro tal situação não se encontra mais
presente, visto que, diante da promulgação da Emenda
Constitucional, alterando o prazo do pleito eleitoral, não existe mais neste momento - risco/interesse ao Autor que demande
manifestação judicial para assegurá-lo.
Destaco, ainda, que por ser uma das condições da ação, o interesse
processual deve ser mantido a todo momento pela parte Interessada,
sendo que sua ocorrência superveniente a distribuição da ação,
igualmente leva a extinção desta sem resolução do mérito.
DISPOSITIVO
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III - Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI do CPC, julgo
extinto o feito sem resolução do mérito.
Publique-se no DJE/SC. Registre-se. Intimem-se os interessados.
Intime-se pessoalmente o Ministério Publico.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Itajaí, 28 de julho de 2020
ADEMIR WOLFF
Juiz Eleitoral da 97ª Zona.
PROCESSO N. 0600005-97.2020.6.24.0097
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE: PARTIDO PODEMOS MUNICIPAL - ITAJAÍ - SC
ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: RAFAEL RAMOS ALBANEZ OAB/SC 54563
INTERESSADOS: NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS,
QUEOMA LEMOS
ADVOGADO DOS INTERESSADOS: RAFAEL RAMOS ALBANEZ OAB/SC 54563
SENTENÇA
Trata-se de procedimento instaurado para apuração de prestação de
contas pelo órgão municipal do Partido PODEMOS de Itajaí, em
relação ao exercício financeiro de 2019.
O referido partido apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos no exercício de 2019, datado de 31 de
março de 2020 e firmado por seu presidente em exercício, além das
documentações que entende pertinentes para comprovar tal
situação.
Ato contínuo, recebido o feito e após a Resolução TRE/SC 8.016 de
05/06/2020, foi publicado o edital para dar publicidade à referida
declaração, tendo decorrido o prazo sem apresentação de
impugnações.
Ultrapassado o prazo sem impugnação, restou elaborada
manifestação técnica. O representante do Ministério Público Eleitoral
apresentou parecer pela aprovação das contas.
É o breve relatório.
DECIDO.
Considerando a documentação apresentada, de acordo com o §4, do
art. 28 da resolução 23.604/2019, a regular tramitação do feito, de
acordo com o art. 44 da mencionada resolução, o teor da
manifestação técnica e a manifestação do representante do
Ministério Público, julgo prestada e APROVADA a prestação de
contas apresentada, nos termos do art. 44, VIII, "a)" da Resolução n.
23.604/2019.
Publique-se no DJE/SC. Registre-se. Intimem-se os interessados.
Intime-se o Ministério Público pessoalmente.
Transitado em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.
Itajaí, 28 de julho de 2020
ADEMIR WOLFF
Juiz Eleitoral da 97ª Zona.
PROCESSO N. 0600013-60.2019.6.24.0016
ASSUNTO: AÇÃO PENAL ELEITORAL (INCIDENTE DE SANIDADE
MENTAL)
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
REU: JEFFERSON DE FREITAS
ADVOGADO DO RÉU: ODILON DORVAL DA CUNHA KLEIN OAB/TO 5454-B
DECISÃO
Vistos, etc.
Diante da necessidade de realização de atos processuais
presenciais no presente procedimento, sendo impossível dar-se
continuidade ao feito sem os mesmos e, levando em consideração
que não possuem previsão ou forma de realização eletrônica ou
virtual, com base na parte final do artigo 3º da Portaria n. 265 de 24
de abril de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral, declaro
SOBRESTADO o feito até retorno da possibilidade de atividade de
atos presenciais.
Comunique-se.
Itajaí, 28 de julho de 2020.
ADEMIR WOLFF
Juiz Eleitoral da 97ª Zona
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PROCESSO N. 0600002-45.2020.6.24.0097
ASSUNTO: CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
DEPRECANTE: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR
DEPRECADO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
INTERESSADO: PAULO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO DO INTERESSADO: ROSANA DIAS MACHADO OAB/PR 61926
Vistos, etc.
Diante da necessidade de realização de atos processuais
presenciais no presente procedimento, sendo impossível dar-se
continuidade ao feito sem os mesmos e, levando em consideração
que não possuem previsão ou forma de realização eletrônica ou
virtual, com base na parte final do artigo 3º da Portaria n. 265 de 24
de abril de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral, declaro
SOBRESTADO o feito até retorno da possibilidade de atividade de
atos presenciais.
Comunique-se.
Itajaí, 28 de julho de 2020.
ADEMIR WOLFF
Juiz Eleitoral da 97ª Zona
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os autos ao Tribunal, independentemente de despacho, haja vista a
inexistência de juízo de admissibilidade.
Art. 6º Na ausência da Chefe de Cartório, os atos previstos nos
artigos anteriores ficam delegados ao seu substituto legal.
Art. 7º Casos omissos serão apreciados pelo Juiz Eleitoral.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Encaminhe-se cópia à Corregedoria Regional Eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
Lages, 28 de julho de 2020.
Sílvio Dagoberto Orsatto
Juiz da 104ª Zona Eleitoral

104ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais
Portarias
PORTARIA 104ª ZE/SC N. 04/2020
Dispõe sobre a otimização das práticas e rotinas cartorárias no
âmbito desta 104ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, com sede no
município de Lages/SC.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Sílvio Dagoberto Orsatto, MM. Juiz
da 104ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei etc.,
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a celeridade e
economicidade na tramitação dos feitos de natureza judicial e
administrativa no âmbito desta 104ª Zona Eleitoral de Santa
Catarina;
CONSIDERANDO as peculiaridades advindas com a implantação do
Processo Judicial Eletrônico (PJE) nas zonas eleitoras;
RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência à Chefe de Cartório para assinar
expedientes e atos ordinatórios deste Juízo Eleitoral, em especial
mandados de citação, intimação e notificação, editais e ofícios, salvo
quando dirigidos a outras autoridades judiciais ou tribunais.
Parágrafo Único. Os atos previstos no caput deste artigo deverão ser
realizados com a expressa menção de que foram feitos "Por ordem",
com o registro da expressão "Assinatura autorizada pelo Juiz
Eleitoral - (número da Portaria)" logo abaixo da assinatura e
identificação do Chefe de Cartório.
Art. 2º Autorizar os demais servidores lotados no cartório da 104ª
Zona Eleitoral a assinar termos e certidões processuais, em especial,
termos e certidões de conclusão de autos, de recebimento de autos,
de vista de autos ao Ministério Público Eleitoral, de análise e
retificação de dados de autuação, de decurso de prazos em geral, de
publicação de despacho, decisão ou sentença no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Santa Catarina (DJESC), de juntada de
documentos e de arquivamento de autos, em apoio e sob a
responsabilidade e supervisão direta da Chefe de Cartório.
Art. 3º Quando o Ministério Público Eleitoral atuar exclusivamente
como fiscal da ordem jurídica nas ações que seguem os ritos
previstos na Lei Complementar n. 64/90, autorizar a Chefe de
Cartório Eleitoral a abrir vista dos autos, após a apresentação ou
decurso do prazo de alegações finais pelas partes, pelo prazo de 3
(três) dias.
Art. 4º Autorizar a Chefe de Cartório Eleitoral a proceder, após
análise, à retificação dos dados de autuação das ações eleitorais no
PJE, independentemente de despacho.
Art. 5º Autorizar a Chefe de Cartório Eleitoral para, quando do
recebimento de recursos endereçados ao Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina, intimar o recorrido para contrarrazões e remeter
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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Florianópolis, quarta-feira, 29 de julho de 2020.
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ANEXOS
54ª Zona Eleitoral - Sombrio
ANEXO DO EDITAL N. 6/2020
PARTIDO
PDT
PP
PSDB

MUNICÍPIO
Sombrio
Sombrio
Sombrio

EXERCÍCIO
2019
2019
2016 - 2017 - 2018 - 2019

PSD
MDB
PSB
PL
PDT
AVANTE
PP
PSDB
PSD
MDB
PL
PT

Sombrio
Sombrio
Sombrio
Sombrio
Balneário Gaivota
Balneário Gaivota
Balneário Gaivota
Balneário Gaivota
Balneário Gaivota
Balneário Gaivota
Balneário Gaivota
Balneário Gaivota

PTB
PSC
PDT
PP
PSDB
PSD
MDB

Balneário Gaivota
Balneário Gaivota
Passo de Torres
Passo de Torres
Passo de Torres
Passo de Torres
Passo de Torres

2019
2019
2019
2019
2017 - 2018 2019
2019
2019
2019
2019
2017 - 2018 2014 - 2015
2018 - 2019
2017 - 2018 2018 - 2019
2019
2019
2019
2019
2017 - 2018 -

PDT
PP
PSDB

Praia Grande
Praia Grande
Praia Grande

2019
2019
2017 - 2018 - 2019

PSD
PL
PSL
Podemos
PDT
PSDB
PSD
MDB
PDT
PSDB
PSD

Praia Grande
Praia Grande
Praia Grande
Praia Grande
Santa Rosa do Sul
Santa Rosa do Sul
Santa Rosa do Sul
Santa Rosa do Sul
São João do Sul
São João do Sul
São João do Sul

2019
2019
2019
2019
2019
2018 - 2019
2019
2019
2019
2018 - 2019
2017 - 2018 - 2019

MDB

São João do Sul

2017 - 2018 - 2019

PT*
PSL*
PSL*

Sombrio
São João do Sul
Balneário Gaivota

2019
2019
2019

2019

2019
- 2016 2017 2019

2019

PROCESSO PJE
0600080-71.2020
0600064-20.2020
0600048-66.2020 (2016) - 0600049-51.2020 (2017) - 060006687.2020 (2018) - 0600050-36.2020 (2019)
0600046-96.2020
0600063-35.2020
0600065-05.2020
0600059-95.2020
0600025-23.2020
0600008-84.2020
0600078-04.2020
0600084-11.2020
0600075-49.2020
0600076-34.2020
0600083-26.2020
0600081-56.2020
0600280-46.2020
0600091-03.2020 (2018) - 0600088-48.2020 (2019)
0600002-77.2020
0600062-50.2020
0600044-29.2020
0600045-14.2020
0600072-94.2020 (2017) - 0600073-79.2020 (2018) - 060006942.2020 (2019)
0600003-62.2020
0600061-65.2020
0600029-60.2020 (2017) - 0600030-45.2020 (2018) -060003130.2020 (2019)
0600079-86.2020
0600271-84.2020
0600070-27.2020
0600047-81.2020
0600004-47.2020
0600032-15.2020 (2018) - 0600030-97.2020 (2019)
0600082-41.2020
0600024-38.2020
0600005-32.2020
0600051-21.2020 (2018) - 0600052-06.2020 (2019)
0600089-33.2020 (2017) - 0600090-18.2020 (2018) - 060005728.2020 (2019)
0600053-88.2020 (2017) - 0600054-73.2020 (2018) - 060005643.2020 (2019)
0600007-02.2020.6.24.0054
0600071-12.2020.6.24.0054
0600014-91.2020.6.24.0054

*prestações de contas com indicação de movimentação de recursos. As demais são declarações de ausência de movimentação financ eira.

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

