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Decisões
Publicação n. 443-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602035-76.2018.6.24.0000
- Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR(A): RODRIGO FERNANDES
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JEFERSON PETRI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO KARPAT - OAB/SP211136
ADVOGADO: STEFFANI CECYN MOUSSA - OAB/SC53216
ADVOGADO: TAMIRES COPPI ELLER - OAB/SC51223
ADVOGADO: FRANCINE DE CARVALHO BATISTA - OAB/SC50698
ADVOGADO: GUSTAVO CAMACHO SOLON - OAB/SC32227
REQUERENTE: JEFERSON PETRI
ADVOGADO: RODRIGO KARPAT - OAB/SP211136
ADVOGADO: STEFFANI CECYN MOUSSA - OAB/SC53216
ADVOGADO: TAMIRES COPPI ELLER - OAB/SC51223
ADVOGADO: FRANCINE DE CARVALHO BATISTA - OAB/SC50698
ADVOGADO: GUSTAVO CAMACHO SOLON - OAB/SC32227
R.H.
Em 26.05.2020 proferi decisão (Id 4308155) determinando a
intimação do Partido Democrático Trabalhista em Santa Catarina, a
fim de dar-lhe ciência do recolhimento efetuado pelo então candidato
Jeferson Petri, no tocante ao valor de R$ 61,15 (sessenta e um reais
e quinze centavos), referente às sobras de recursos do Fundo
Partidário, à conta bancária do diretório estadual do Partido, aberta
por essa agremiação especificamente para a movimentação dessa
espécie de recurso, nos termos do Acórdão n. 34.013 (Id 3361155).
Retornam os autos com certidão lavrada pela Seção de Atendimento
Cartorário e Realização de Diligências, asserindo que "em razão do
retorno do ofício n. 404/CRIP sem cumprimento (Id. 5077005 motivo da devolução ‘mudou-se'), em 15/07/2020, [contatou]
MANOEL DIAS[1], no número (48) 99982-2410, que informou que o
endereço para o qual a correspondência foi enviada encontra-se
atualmente fechado. Questionado sobre a existência de outro
endereço, pediu que retornasse a ligação no dia seguinte. Em
16/07/2020, em novo contato, após identificar-me, a ligação caiu.
Outra tentativa em seguida, sem sucesso. Ato contínuo, enviei
mensagem eletrônica pelo aplicativo Whatsapp, sem resposta até o
presente momento, conforme imagem anexa" (Id 5126255).
Considerando a necessidade de o valor acima identificado ser
informado na Prestação de Contas da Grei Partidária no próximo
ano, determino que a cientificação do Partido Democrático

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

Ano 2020, Número 130

Florianópolis, segunda-feira, 3 de agosto de 2020.

Trabalhista de Santa Catarina seja efetuada por meio do endereço
eletrônico constante no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias, ex vi do disposto no art. 3º[2] da Resolução TSE n.
23.328, que estabelece os procedimentos de intimação dos partidos
políticos e respectivos representantes no âmbito da Justiça Eleitoral.
Intime-se.
À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para as
providências a seu cargo.
Florianópolis, 27 de julho de 2020.
Desembargador JAIME RAMOS
Presidente
[1] Presidente do Partido Democrático Trabalhista em Santa
Catarina.
[2] Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante
a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número de
telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão
encaminhadas as intimações nos casos de expressa determinação
judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido.
Florianópolis, 31 de julho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
Designações de Juízes Eleitorais
EXTRATO DAS DECISÕES
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO
(PAE)
N.
24.141/2020
DATA DA SESSÃO: 21.07.2020
PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ JAIME RAMOS
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRE STEFANI
BERTUOL
INTERESSADO (S): JUÍZA CAROLINE BUNDCHEN FELISBINO
TEIXEIRA - 105ª ZONA ELEITORAL - JOINVILLE
Certifico que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em
sessão realizada na data acima indicada, ao apreciar o processo em
epígrafe, decidiu, à unanimidade, aprovar a designação de Caroline
Bundchen Felisbino Teixeira para responder pelo Juízo da 105ª Zona
Eleitoral - Joinville, no biênio correspondente ao período de 1º de
julho de 2020 a 30 de junho de 2022. Participaram da deliberação
por videoconferência os Juízes Jaime Ramos (Presidente), Fernando
Carioni, Wilson Pereira Junior, Jaime Pedro Bunn, Paulo Afonso
Brum Vaz, Rodrigo Fernandes e Luís Francisco Delpizzo Miranda.
Presente o Procurador Regional Eleitoral André Stefani Bertuol.
Processo Administrativo Eletrônico n. 23.869/2020
Interessados: Juízos das Zonas Eleitorais da Circunscrição Estadual
Data da Decisão: 09.07.2020
Data da Sessão de Deliberação Plenária: 21.07.2020
Presidente: Juiz Jaime Ramos
Decisão: designar os magistrados relacionados no quadro anexo
para exercerem, em substituição, a jurisdição eleitoral nos
respectivos períodos e Zonas Eleitorais (Vara única), em virtude dos
afastamentos dos Juízes titulares em junho 2020, de acordo com a
Resoluções TRESC n. 7.457, de 05.12.2005 (art. 9º) - com a
redação dada pela Resolução TRESC n. 7.825, de 20.06.2011.
Ver Seção ANEXOS
Processo Administrativo Eletrônico n. 23.872/2020
Interessados: Juízos das Zonas Eleitorais da Circunscrição Estadual
Data da Decisão: 09.07.2020
Data da Sessão de Deliberação Plenária: 21.07.2020
Presidente: Juiz Jaime Ramos
Decisão: designar os magistrados relacionados no quadro anexo
para exercerem, em substituição, a jurisdição eleitoral nos
respectivos períodos e Zonas Eleitorais (mais de uma Vara), em
virtude dos afastamentos dos Juízes titulares em junho 2020, de
acordo com a Resolução TRESC n. 7.457/2005, alterada pelas
Resoluções TRESC n. 7.729/2008, 7.825/2011, 7.845/2011 e
7.878/2013; e com as Resoluções TRESC n. 7.847/2011 e
7.952/2016.
Ver Seção ANEXOS
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Atos da Direção-Geral
Atos Delegados
Edital de Homologação de Concurso de Remoção
CONCURSO DE REMOÇÃO N. 1/2020
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SANTA CATARINA, em cumprimento ao disposto
no subitem 5.1 do Edital do Concurso de Remoção n. 1, de 8 de
junho de 2020, publicado no DJESC n. 91, de 8 de junho de 2020,
torna público o resultado final do certame.
Servidor
Origem
Destino
Luciana da Silva Areias
24ª ZE/Palhoça
Sede
José Alberto Moraes
34ª
Sede
ZE/Urussanga
Ricardo Frameschi Sinhorini 64ª ZE/Gaspar
Sede
Adailson Cecilio Madeira
63ª
ZE/Ponte 34ª
Serrada
ZE/Urussanga
Carlos José Ronconi Neiva 51ª
ZE/Santa 64ª ZE/Gaspar
Peixoto
Cecília
João José Sagaz Neto
15ª ZE/Indaial
Sede
Juliana Wiese Dallabona
39ª
15ª ZE/Indaial
ZE/Ituporanga
Rafael Marcon Pinto
28ª
ZE/São 39ª
Joaquim
ZE/Ituporanga
Guilherme
Choairy 52ª
ZE/Anita 28ª
ZE/São
Fontenele
Garibaldi
Joaquim
Gabinete da Direção-Geral, em Florianópolis, 22 de junho de 2020.
Daniel Schaeffer Sell
Diretor-Geral

Atos dos Relatores
Despachos
Publicação n. 442-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0600207-74.2020.6.24.0000
Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA
AUTOR: [SIGILOSO]
INVESTIGADO: [SIGILOSO]
ADVOGADO: PIERRE AUGUSTO FERNANDES VANDERLINDE
OAB/SC24881
ADVOGADO: FABIO JEREMIAS DE SOUZA - OAB/SC14986
ADVOGADO: GEOVANE PICCOLLO - OAB/SC13842
ADVOGADO: ALEXANDRE BARCELOS JOAO - OAB/SC15418
ADVOGADO: RICARDO REITZ BUNN - OAB/SC17020
INVESTIGADO: [SIGILOSO]
ADVOGADO: JHONAS PEREIRA DA ROSA - OAB/SC39058
INVESTIGADO: [SIGILOSO]
ADVOGADO: AUGUSTO EDUARDO ALTHOFF - OAB/SC24970
INVESTIGADO: [SIGILOSO]
ADVOGADO: AUGUSTO EDUARDO ALTHOFF - OAB/SC24970
INVESTIGADO: [SIGILOSO]
ADVOGADO:
MARCELLA
BEZ
FONTANA
BARBOSA
OAB/SC44510
ADVOGADO: FABIO JEREMIAS DE SOUZA - OAB/SC14986
ADVOGADO: PIERRE AUGUSTO FERNANDES VANDERLINDE
OAB/SC24881
ADVOGADO: ERNANY DA SILVA MORETI - OAB/SC35602
INVESTIGADO: [SIGILOSO]
ADVOGADO:
LUIZ
HENRIQUE
BALDESSAR
GAVA
OAB/SC25901
INVESTIGADO: [SIGILOSO]

-

-

-

-

-
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ADVOGADO: ALEXANDRE BARCELOS JOAO - OAB/SC15418
INVESTIGADO: [SIGILOSO]
ADVOGADO: JHONAS PEREIRA DA ROSA - OAB/SC39058
DESPACHO
Diante da consulta formulada pelo digno Juiz Eleitoral Fernando de
Medeiros Ritter (ID's 5205755 e 520505), afirmo que, sem embargo
da Portaria TSE 265/2020, a realização do ato, objeto da Carta de
Ordem, é necessária à preservação de direitos e, portanto, possui
natureza urgente.
Realço que o ato processual em questão deve ser realizado com a
adoção de todas as regras sanitárias para prevenir o contágio pelo
Covid-19.
Florianópolis, 29 de julho de 2020.
JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, Relator

Página 3

Alerte-se o órgão partidário de que a falta de manifestação no prazo
acima assinalado implicará:
a) "no prosseguimento regular do feito, com fluência dos respectivos
prazos processuais a partir da data da publicação do ato judicial no
Diário da Justiça Eletrônico", conforme previsto no art. 32 da
Resolução TSE n. 23.604/2019;
b) no julgamento das contas como não prestadas, na forma do art.
45, inciso IV, alínea "a", com a aplicação das sanções previstas no
art. 47 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Após, voltem conclusos.
Florianópolis, 30 de julho de 2020.
JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR, Relator
Florianópolis, 3 de agosto de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

Florianópolis, 31 de julho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

Acórdãos e Resoluções
Publicação n. 444-2020/CRIP
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 0602212-40.2018.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELENIR DE AGUIAR SILVANO
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO:
RICARDO
LUCIANO
SCHMITT
NEVES
OAB/SC18327
ADVOGADO: LIS CAROLINE BEDIN - OAB/SC29642-A
REQUERENTE: ELENIR DE AGUIAR SILVANO
ADVOGADO:
RICARDO
LUCIANO
SCHMITT
NEVES
OAB/SC18327
ADVOGADO: LIS CAROLINE BEDIN - OAB/SC29642-A
DESPACHO
Vistos, etc.
A presente Prestação de Contas, referente à candidatura de Elenir
de Aguiar Silvano ao cargo de Deputado Federal, foi aprovada com
ressalvas por esta Corte, por meio do Acórdão TRESC n. 33.911, de
18/10/2019, o qual já transitou em julgado.
A Coordenadoria de Registro e Informações Processuais (CRIP), na
data de 28/07/2020, assim informou nos autos (ID 5211255):
"[...] constatei que a requerente ELENIR DE AGUIAR SILVANO
prestou as contas após o prazo previsto no art. 29, III, da Lei n.
9.504/1997 e que o Acórdão n. 33.911 (Id. 3188005) não determinou
a exclusão da restrição referente a não prestação de contas do
cadastro eleitoral, que é lançada automaticamente quando as contas
não são apresentadas na data aprazada pela legislação eleitoral".
Diante da referida informação, determino ao Cartório Eleitoral em
que se encontra inscrita a candidata que afaste a restrição, por meio
do lançamento do competente ASE, de modo a inativar o registro
automático de "não prestação de contas relativas às eleições de
2018".
À CRIP, para todas as providências que se fizerem necessárias ao
cumprimento.
Após, arquivem-se os autos definitivamente.
Florianópolis, 30 de julho de 2020.
JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR, Relator
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 0600340-19.2020.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO VERDE (PV) - ESTADUAL - SC
INTERESSADO: GUARACI EDSON FAGUNDES
INTERESSADO: LUCIANE MENDES
DESPACHO
Vistos, etc.
O Partido Verde (PV) não prestou as contas relativas ao Exercício
Financeiro de 2019, conforme informado pela Coordenadoria de
Registro e Informações Processuais - CRIP (ID 5190305).
Ante o exposto, determino a intimação do 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 prestem as contas no prazo de 72
(setenta e duas) horas, na forma do art. 30, inciso I, alínea "a", da
Resolução TSE n. 23.604/2019.

Acórdãos
Publicação n. 445-2020/CRIP
ACÓRDÃO N. 34429
RECURSO ELEITORAL (11548) N. 0600406-33.2019.6.24.0000 MONTE CARLO
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
RECURSO ELEITORAL Nº 0600406-33.2019.6.24.0000
RECORRENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) MUNICIPAL - MONTE CARLO - SC
ADVOGADO: CASSIO STURM SOARES - OAB/RS114303
ELEIÇÕES 2018 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - DIRETÓRIO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA DESTINADA
A REGISTRAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 10, §§ 1º E 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/2017 - NORMA DE NATUREZA
IMPOSITIVA - OBRIGAÇÃO LEGAL QUE SE ESTENDE AOS
DIRETÓRIOS MUNICIPAIS - INAPLICABILIDADE DA LEI N.
13.831/2019, QUE REGULA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS DE
CAMPANHA - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO UNÂNIME.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA SUSPENSÃO DO REPASSE DE
NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PROPOSTA DE
REVISÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO - DIVERGÊNCIA
QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN
PEJUS - MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
PARA AS ELEIÇÕES DE 2018 - RESPEITO À SEGURANÇA
JURÍDICA E À ISONOMIA NO TRATAMENTO DOS MESMOS
ATORES - RELATOR VENCIDO NO PONTO - PENALIDADE APLICAÇÃO DE OFÍCIO - SUSPENSÃO DO REPASSE DE NOVAS
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PRAZO DE 3 (TRÊS)
MESES.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar
provimento; e, por maioria - vencidos o Relator e o Juiz Paulo Afonso
Brum Vaz -, de ofício, aplicar a penalidade de suspensão do repasse
de novas cotas do Fundo Partidário ao Partido Comunista do Brasil
de Monte Carlo pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do voto do
Relator.
Florianópolis, 24 de julho de 2020.
JUIZ RODRIGO FERNANDES, RELATOR
Florianópolis, 3 de agosto de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

ZONAS ELEITORAIS
14ª Zona Eleitoral - Ibirama
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060005921.2020.6.24.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE IBIRAMA SC
REQUERENTE: CIDADANIA MUNICIPAL - JOSÉ BOITEUX - SC
RESPONSÁVEL: OSMAIR DA SILVA, MARCOS ESKELSEN
ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE: FRANCIS PATRICK
KIETZER - SC18723 ADVOGADO(A) DO(A) RESPONSÁVEL:
FRANCIS PATRICK KIETZER - SC18723
SENTENÇA
I - Ciente da Informação retro (IDs 2852662 e 2891891).
II - Após ter sido notificado acerca da omissão na apresentação da
prestação de contas referentes ao exercício 2019, tendo esse juízo
eleitoral autuado a referida inadimplência no PJe n. 060005059.2020.6.24.0014 (Art. 30 da Resolução TSE n. 23.604/2020), o
partido CIDADANIA do município de José Boiteux/SC apresentou as
contas, em 24/07/2020, em processo diverso dos autos de origem
supracitados. Ressalta-se que o(s) mesmo(s) documento(s)
dispostos na petição inicial destes autos foram juntados, em
27/07/2020, aos autos de origem.
Este é o relatório.
Decido.
Infere-se nítido caso de litispendência, apta a extinguir o processo
sem resolução do mérito, em conformidade com o art. 485, V e seu
§ 3°, c/c com art. 354 do CPC, ambos do CPC.
Publique-se.
Intime-se o requerente informando-o de que a prestação de contas
anual do partido CIDADANIA do município de José Boiteux tramitará
nos autos n. 0600050-59.2020.6.24.0014.
Após, ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as providências e nada mais sendo requerido, certifiquese e arquivem-se os autos.
Ibirama/SC, 31 de julho de 2020.
Manoelle Brasil Soldati Bortolon
Juíza da 14ª ZE - Ibirama/SC
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600041-97.2020.6.24.0014 / 014ª ZONA
ELEITORAL DE IBIRAMA SC
REQUERENTE: REPUBLICANOS MUNICIPAL - PRESIDENTE
GETÚLIO - SC RESPONSÁVEIS: CHRISTIAN RADLOFF, MARIA
ISABEL FLORENCIO DA SILVA WEEGE
ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE: MARIO DAVI BARBOSA SC30125 ADVOGADO(A) DO(A) RESPONSÁVEL: MARIO DAVI
BARBOSA - SC30125
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização da prestação de contas anuais
do partido REPUBLICANOS - 10 - do município de Presidente
Getúlio/SC, referente ao exercício financeiro 2015.
No documento ID 2167372 anexo à petição inicial, a grei partidária
juntou procuração constituindo advogado nos autos. Também
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos
(ID 2167380).
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Ainda, depreende-se do ID 2404111 (juntado pelo Cartório Eleitoral)
que o referido partido não teve vigência no ano de 2015, podendo
essa informação ser consultada no endereço: http://www.tresc.jus.br/partidos/informacoes-partidarias/consulta-orgaos-edelegados-credenciados.
Este é o relatório.
DECIDO.
Nos termos do art. 28, da Resolução TSE n. 23.423/2014 " O partido
político, em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de abril
do ano subsequente, dirigindo-as ao Juízo eleitoral competente, no
caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal".
Nesse sentido, a obrigação de prestar contas partidárias, cinge-se
aos órgãos partidários que estão vigentes no exercício financeiro de
referência das contas, o que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no art. 28, da Resolução TSE n.º
23.423/2014, c/c art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinta, sem
resolução de mérito, a prestação de contas partidárias do partido
REPUBLICANOS do município de Presidente Getúlio referentes ao
exercício 2015.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpridas as providências, certifique-se e arquivem-se.
Ibirama/SC, 31 de julho de 2020.
Manoelle Brasil Soldati Bortolon
Juíza da 14ª ZE - Ibirama/SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003930.2020.6.24.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE IBIRAMA SC
REQUERENTE: REPUBLICANOS MUNICIPAL - PRESIDENTE
GETÚLIO - SC INTERESSADO(S): CHRISTIAN RADLOFF, MARIA
ISABEL FLORENCIO DA SILVA WEEGE
ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE: MARIO DAVI BARBOSA SC30125 ADVOGADO(A) DO(A) INTERESSADO: MARIO DAVI
BARBOSA - SC30125
SENTENÇA
Trata-se de apresentação da prestação de contas anuais do partido
REPUBLICANOS - 10 - do município de Presidente Getúlio/SC,
referente ao exercício financeiro 2019.
No documento ID 2166360 anexo à petição inicial, a grei partidária
juntou procuração constituindo advogado nos autos. Também
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos
(ID 2166364).
Ainda, depreende-se do ID 2402958 (juntado pelo Cartório Eleitoral)
que o referido partido não teve vigência no ano de 2019, podendo
essa informação ser consultada no endereço: http://www.tresc.jus.br/partidos/informacoes-partidarias/consulta-orgaos-edelegados-credenciados.
Este é o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, deve ser destacado o art. 28, I, §1° da Resolução TSE
n. 23.604/2020, com a seguinte redação:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente
até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de
órgão definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;
[...]
§ 1° Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados
a prestar contas os órgãos partidários que no exercício financeiro de
referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em
que regularmente funcionaram.
III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do
período que regularmente funcionaram.
A obrigação de prestar contas partidárias, dessa forma, cinge-se aos
órgãos partidários que estão vigentes no exercício financeiro de
referência das contas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 28, I, §1°, da Resolução
TSE n.º 23.604/2020, c/c art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinta,
sem resolução de mérito, a prestação de contas partidárias do
partido REPUBLICANOS do município de Presidente Getúlio
referentes ao exercício 2019.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpridas as providências, certifique-se e arquivem-se.

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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Ibirama/SC, 31 de julho de 2020.
Manoelle Brasil Soldati Bortolon
Juíza da 14ª ZE - Ibirama/SC
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600040-15.2020.6.24.0014 / 014ª ZONA
ELEITORAL DE IBIRAMA SC
REQUERENTE: REPUBLICANOS MUNICIPAL - PRESIDENTE
GETÚLIO - SC RESPONSÁVEL: CHRISTIAN RADLOFF, MARIA
ISABEL FLORENCIO DA SILVA WEEGE, ROSI AGOSTINHO
CHIODINI, TIAGO WEISE
ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE: MARIO DAVI BARBOSA SC30125 ADVOGADO(A) DO(A) RESPONSÁVEL: MARIO DAVI
BARBOSA - SC30125
DESPACHO
O partido REPUBLICANOS - 10 - do município de Presidente
Getúlio/SC peticionou requerimento de regularização da prestação
de contas anuais do partido, referente ao exercício financeiro 2017
(ID 2166831).
Há de se destacar, todavia, que no documento anexo à petição
inicial (ID 2166842), o presidente do partido afirma que o Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA) não disponibilizou os anos de
2017 e 2018.
Inicialmente, saliento que a prestação de contas referente ao ano de
2017 já foram julgadas, conforme infere-se do ID 2597912.
Em relação ao ano de 2018, para regularização de contas julgadas
não prestadas de exercícios anteriores, essas terão de ser
requeridas em autos próprios.
No mais, quanto às orientações solicitadas pelo responsável do
partido
para
dar
continuidade
ao
processo
de
regularização, esclarece-se que isto deve ser realizado por outros
meios, quais sejam: consulta aos diretórios estaduais/nacionais ou email que pode ser encaminhado ao setor especializado do TRESC
(suportecontas@tre-sc.jus.br),
já
que
são
especificidades
operacionais/técnicas, que fogem ao conhecimento dos atuais
representantes responsáveis pelo partido.
Destarte, concedo ao requerente o prazo de 15 (vinte) dias para que
junte aos autos os documentos a que aludem os arts. 34 ou 45 da
Resolução TSE n. 23.464/2015, sob pena de indeferimento do
pedido de regularização das contas.
Publique-se. Intime-se.
Após o cumprimento ou o decurso de prazo, voltem os autos para
nova apreciação.
Ibirama/SC, 31 de julho de 2020.
Manoelle Brasil Soldati Bortolon
Juíza da 14ª ZE - Ibirama/SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004622.2020.6.24.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE IBIRAMA SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO MUNICIPAL IBIRAMA - SC RESPONSÁVEL: JAIR FRANCISCO, JAIME
HENRIQUE DE OLIVEIRA
DESPACHO
I - Ciente da Informação retro (ID 2793334).
II - Considerando a prestação de contas sem movimentação
financeira apresentada (ID 2878192), dê -se prosseguimento, sem
efeito suspensivo, conforme preceitua o art. 44 da Resolução TSE n.
23.604/2019.
III - Publique-se. Intime-se - via DJESC - para que a procuração seja
juntada a estes autos pelo representante do partido no prazo de 5
(cinco) dias.
Ibirama/SC, 31 de julho de 2020.
Manoelle Brasil Soldati Bortolon
Juíza da 14ª ZE - Ibirama/SC
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO
POLÍTICO (12560) Nº 0600057-51.2020.6.24.0014 / 014ª ZONA
ELEITORAL DE IBIRAMA SC
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE: MAURICIO PONTUAL
MACHADO NETO - SC23033
DESPACHO
Ciente da informação retro (2652773).
Trata-se de pedido formulado pela Aliança pelo Brasil, para a análise
de fichas de apoiamento à criação do referido partido político. O
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presente requerimento foi encaminhado à Justiça Eleitoral por meio
do PJE (Processo Judicial Eletrônico), em 09/07/2020, ou seja, data
em que o atendimento presencial já se encontrava suspenso, nos
termos da Resolução TSE n. 23.615/2020.
Registro, por oportuno, que na data do protocolo do presente pedido,
já se encontrava superado o lapso temporal mínimo (6 meses antes
do pleito), exigido pelo art. 4.º da Lei n.º 9.504/1997, para registro do
estatuto do eventual futuro partido no TSE, com vistas a possibilitar
sua participação nas eleições municipais do corrente ano, afastado,
portanto, qualquer prejuízo decorrente da suspensão ao requerente.
Com efeito, estabelece o art. 14, caput, da Resolução TSE n.
23.571/2018, que os originais das listas ou das fichas de apoiamento
devem ser apresentados no respectivo cartório eleitoral.
Conquanto o entendimento firmado pelo TRE-SC nos autos da
PETIÇÃO (1338) Nº 0600332-42.2020.6.24.0000: "...acolho o pedido
no sentido de autorizar a apresentação das listas/fichas de
apoiamento exclusivamente em meio eletrônico, via PJe, em face da
excepcionalidade do contexto atual, para o fim disposto no art. 14 da
Resolução TSE n. 23.571/2018, observadas, quanto à
documentação encaminhada aos autos, as regras previstas na
Resolução TSE n. 23.417/2014, no sentido de permitir a sua análise
e a validação do seu conteúdo, na extensão necessária, segundo as
regras vigentes....", assegure o prosseguimento do feito, o caput do
artigo supracitado determina que a apresentação se dará por seus
responsáveis credenciados.
Nesse ponto, observo que não há procuração nos autos concedendo
poderes para o advogado que protocolou a ação, tampouco, seu
nome consta no Sistema de Apoiamento a Partidos em Formação SAPF, como responsável pela apresentação do apoiamento nos
Cartórios Eleitorais.
Destarte, concedo ao partido em formação o prazo de 15 (vinte) dias
para que Junte aos autos procuração concedendo poderes ao
causídico que protocolou a presente ação.
Publique-se. Intime-se.
Após o cumprimento ou o decurso de prazo, voltem os autos para
nova apreciação.
Ibirama/SC, 31 de julho de 2020.
Manoelle Brasil Soldati Bortolon
Juíza da 14ª ZE - Ibirama/SC

17ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO
POLÍTICO nº 0600017-60.2020.6.24.0017
REQUERENTE: ALIANÇA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO PONTUAL MACHADO
NETO - SC23033
DESPACHO
R.h.,
Não havendo impugnações, determino a validação das fichas cujas
assinaturas guardaram semelhança com as constantes do cadastro
eleitoral, nos termos da informação registrada no evento n. 2405770.
Após o registro da validação das fichas no Sistema de Apoiamento
aos Partidos em Formação (SAPF), certifique-se e arquivem-se.
Jaraguá do Sul, SC, 3 de agosto de 2020.
CANDIDA INÊS ZOELLNER BRUGNOLI
Juíza Eleitoral

19ª Zona Eleitoral - Joinville
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos PJE 0600039-15.2020.6.24.0019

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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Classe: Lista de Apoiamento Para Criação de Partido Político
(12560)
Requerente: Aliança pelo Brasil
Advogado: Joe Freitas de Alencar Filho - OAB/SC 37.262
Despacho
Vistos etc. Em razão da informação prestada pelo cartório eleitoral
no documento ID 2917468 e, considerando a necessidade de o
requerimento gerado vir acompanhado com a assinatura de agente
credenciado ou de seu representante devidamente constituído nos
autos, determino a intimação do requerente para que regularize a
petição inicial, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento e arquivamento do pedido. Intime-se via Diário da
Justiça (DJESC).
*acesso
ao
sistema
Processo
Judicial
Eletrônico
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/login.seam)
Joinville, 30 de julho de 2020
(assinado eletronicamente)
Márcio Schiefler Fontes
Juiz Eleitoral

20ª Zona Eleitoral - Laguna
Atos Judiciais
Editais
Juízo da 020ª Zona Eleitoral - Laguna/SC
Juíza Eleitoral: Elaine Cristina de Souza Freitas
Chefe de Cartório: Katiucy Besen Pedroso Pacheco
EDITAL n.º 15/2020
PRAZO: 5 DIAS
De ordem do MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Elaine Cristina de Souza
Freitas, em razão do disposto na Portaria n. 004/2009:
VEM, com fundamento no art. 44 caput e inciso I, da Resolução TSE
n. 23.604/2019, TORNAR PÚBLICO, aos interessados e a todos
quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento,
que, o partido político abaixo nominado, apresentou a declaração de
ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
PARTIDO
MUNICÍPIO RESPONSÁVEIS
AUTOS PJE
PSD
Laguna
Patrick da silva
0600038Paulino
27.2020.6.24.0020
(presidente)
e
Karmensita
almeida da Rocha
Cardoso
(tesoureiro)
Outrossim, informa-se que os referidos documentos estão
disponibilizados no sistema de Processos Judiciais Eleitorais. E, para
que no futuro não se alegue ignorância, expediu-se o presente Edital
que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Laguna, aos três dias do mês de
agosto de dois mil e vinte. Eu, Katiucy Besen Pedroso Pacheco,
Chefe do Cartório da 20ª ZE/SC em substituição, preparei e
subscrevi o presente.

29ª Zona Eleitoral - São José
Atos Judiciais
Editais
EDITAL Nº 18/2020
Prazo: 5 dias.
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De ordem do Excelentíssimo Senhor, Dr. João Baptista Vieira Sell,
Juiz da 29ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos os interessados que, por meio do(s)
requerimento(s)
PJE
0600038-97.2020.6.24.0029,
foram
apresentadas, em 20.07.2020, por ALIANÇA PELO BRASIL ALIANÇA, na pessoa de seu procurador, Mauricio Pontual Machado
Neto, para conferência, 70 fichas subscritas por eleitores em
apoiamento à criação do referido partido político, nos termo do art.
15, §4º da Res. TSE 23.571-2018, as quais estão digitalizadas e
juntadas aos Autos e, poderão ser impugnadas, no prazo de 5 dias,
a contar da publicação do presente. E para conhecimento de todos
os interessados, expeço o presente edital, afixado no local de
costume. Dado e passado nesta cidade de São José/SC, em 31 de
julho de 2020. Eu, Lais Nunes Pedroso, Chefe de Cartório, o digitei e
também o assinei.
Laís Nunes Pedroso
Chefe de Cartório
(Autorizada pela Portaria 029ª ZESC nº 03/2007)
EDITAL Nº 19/2020
Prazo: 5 dias.
De ordem do Excelentíssimo Senhor, Dr. João Baptista Vieira Sell,
Juiz da 29ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos os interessados que, por meio do(s)
requerimento(s)
PJE
0600041-52.2020.6.24.0029,
foram
apresentadas, em 27.07.2020, por ALIANÇA PELO BRASIL ALIANÇA, por sua representante, Maiara Colasso Keller, para
conferência, 15 fichas subscritas por eleitores em apoiamento à
criação do referido partido político, nos termo do art. 15, §4º da Res.
TSE 23.571-2018, as quais estão digitalizadas e juntadas aos Autos
e, poderão ser impugnadas, no prazo de 5 dias, a contar da
publicação do presente. E para conhecimento de todos os
interessados, expeço o presente edital, afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de São José/SC, em 31 de julho de
2020. Eu, Lais Nunes Pedroso, Chefe de Cartório, o digitei e também
o assinei.
Laís Nunes Pedroso
Chefe de Cartório
(Autorizada pela Portaria 029ª ZESC nº 03/2007)

34ª Zona Eleitoral - Urussanga
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004744.2020.6.24.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE URUSSANGA SC
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL MUNICIPAL - MORRO DA
FUMAÇA - SC RESPONSÁVEL: ARTHUR PAGNAN TEIXEIRA,
ERIK SEOLIN, RUDIMAR SIMOES MARQUES, HENRIQUE RALDI
DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ OTAVIO FONTANA BALDIN
- SC46831, GUSTAVO CARRER JOCHEN - SC48961
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: LUIZ OTAVIO FONTANA
BALDIN - SC46831, GUSTAVO CARRER JOCHEN - SC48961
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: LUIZ OTAVIO FONTANA
BALDIN - SC46831, GUSTAVO CARRER JOCHEN - SC48961
SENTENÇA:
Trata-se de procedimento de prestação de contas anuais do Partido
Liberal do município de Morro da Fumaça, correspondente
ao exercício financeiro de 2019.
A grei protocolou a ação de Prestação de Contas intempestivamente
(mesmo após prazo estendido pela Portaria P TRESC 78/2020, de
06 de julho de 2020).
Todavia, restou certificado nos autos, pela Chefia do Cartório
Eleitoral, "a existência de autos de Prestação de Contas, que tratam
da omissão do Partido Liberal de Morro da Fumaça em apresentar
as contas do exercício financeiro de 2019, que têm o número
060031-90.2020.6.24.0034, protocolados em 08/07/2020".
Nestes termos, já existindo outro procedimento em curso com a
mesma finalidade, determino:

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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a) a juntada de todos os documentos anexados nestes autos
naquele de n. 0600031-90.2020.6.24.0034;
b) retifique-se a autuação daqueles autos para incluir partes e
advogados, procedendo-se, em seguida, o apensamento dos dois
procedimentos no sistema PJe.
Consequentemente, DETERMINO o arquivamento do presente
procedimento.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Urussanga, datado e assinado digitalmente [31/07/2020, Karen
Guollo, Juíza Eleitoral].
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600025-83.2020.6.24.0034
REQUERENTE:
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
MUNICIPAL - COCAL DO SUL - SC
RESPONSÁVEL: ADAO SALVATO GERONCO, MARCIO ZANETTE
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Exma. Juíza Eleitoral, Dra. Karen Guollo, INTIMA-SE o
partido (requerente) para que se manifeste acerca do RELATÓRIO
PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS (ID 2843233) e
atenda as diligências ali apontadas, no prazo de 03 (três) dias, sob
pena de preclusão (artigo 72, §1° da Resolução TSE n.
23.553/2017).
O inteiro teor do referido documento pode ser obtido no site do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no endereço
https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam. Cumprase, na forma da lei.
Urussanga, 3 de agosto de 2020.
ISABEL ANACLETO PLACIDO
Cartório da 034ª ZONA ELEITORAL DE URUSSANGA SC
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600042-22.2020.6.24.0034 / 034ª ZONA
ELEITORAL DE URUSSANGA SC
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL MUNICIPAL - COCAL DO SUL
- SC
RESPONSÁVEL: ALISSON DA SILVA, KARLA PEZENTE DE
SOUSA, ESTANISLAU DOS SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCEL LODETTI FABRIS SC37255
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCEL LODETTI FABRIS SC37255 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCEL LODETTI
FABRIS - SC37255
SENTENÇA
Trata-se de Requerimento de Regularização de contas julgadas não
prestadas, relativo ao exercício financeiro de 2016, do Partido Liberal
(anteriormente Partido da República) do município de Cocal do Sul.
Logo após as atualizações de praxe, o Cartório Eleitoral certificou
que as mencionadas contas já se encontram regularizadas, juntando
relatórios de sistemas da Justiça Eleitoral (ID 2639548).
Vieram conclusos.
Decido.
O artigo 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019 permite o uso do
Requerimento de Regularização apenas para suspender os efeitos
do artigo 47 da mesma Resolução (ou seja, a perda do direito de
receber Fundo Partidário e a suspensão do registro do partido). No
caso, todavia, tendo em vista que as contas já foram regularizadas,
não há efeitos a serem suspensos, tornando inócuo o presente
procedimento.
O situação "Contas Não Prestadas", no entanto, é matéria que
perfaz coisa julgada e não pode ser revista em autos de
Regularização.
Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após, nada sendo requerido, arquive-se.
Urussanga, datado e assinado digitalmente [03/08/2020, Karen
Guollo, Juíza Eleitoral].
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42ª Zona Eleitoral - Turvo
Atos Judiciais
Editais
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS n.
40/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral - Turvo,
Manoel Donisete de Souza, designado pelo PA 69314/2011, de 22
de setembro de 2011, publicado no Diário da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina - DJESC, de 14 de setembro de 2011, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com a Listagem de Eliminação de
Documentos n. 00028/2020, aprovada pela Comissão Permanente
de Avaliação de Documentos e pelo Diretor-Geral do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRESC, por intermédio do
Procedimento Administrativo Eletrônico n. 20.800/20120, faz saber a
quem possa interessar que, transcorridos 45 (quarenta e cinco dias)
da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça Eleitoral de
Santa Catarina, se não houver oposição, o TRESC eliminará os
documentos relativos à ADMINISTRAÇÃO E DISCIPLINAMENTO
DE ELEIÇÕES/CONTROLE ADMINISTRATIVO, do período de 2011
a 2014, da 42ª Zona Eleitoral.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas
expensas, o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo,
bem como a retirada ou cópia de documentos, avulsos ou processos,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de
legitimidade do pedido, dirigida ao Juiz Eleitoral da 42ª Zona
Eleitoral.
Turvo, 30 de julho de 2020.
Manoel Donisete de Souza
Juiz Eleitoral

43ª Zona Eleitoral - Xanxerê
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL N. 0600032-37.2020.6.24.0079
Requerente: REPUBLICANOS - Republicanos
Advogado: Mario Davi Barbosa - OAB/SC: 30.125
Responsável: Adriano Francisco Conti
Responsável: Vera Do Nascimento Pinheiro Goncalves
Responsável: Lucas Gabriel Ramilo
Responsável: Suzete Teresinha Lazzarotto Ramilo
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício
de 2019, apresentada pelo Partido 10 - Republicanos de Faxinal dos
Guedes (CNPJ n. 24.558.181/0001-87), através de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos.
O presente processo foi assinado eletronicamente e protocolado em
07/07/2020, às 00:11:47, junto à 79ª ZONA ELEITORAL DE IÇARA
SC, a qual declinou da competência para presente 43ª Zona Eleitoral
- Xanxerê/SC (Id. 2361308).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relato.
DECIDO.
Compulsando os autos, observo que o presente processo possui as
mesmas partes, causa de pedir e pedido que a Prestação de Contas
n. 0600040-25.2020.6.24.0043, assinada digitalmente e protocolada
no dia 06/07/2020, às 23:58:17.
Houve cristalino equívoco, portanto, com o protocolo em duplicidade
da mesma ação, tornando necessário o reconhecimento da
litispendência.
Preceitua o Código de Processo Civil que a litispendência ocorre
quando se repete uma ação que já está em curso (art. 337, § 3°, do
CPC/2015). Por sua vez, ações idênticas são aquelas com as
mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2°, do
CPC/2015).
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De outro lado, o art. 485, V, do mesmo diploma, estabelece que o
juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de
perempção, de litispendência ou de coisa julgada.
Ante o exposto, sem mais delongas, reconheço a litispendência
destes autos com os autos n. 0600040-25.2020.6.24.0043 e, com
fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO este processo de n. 0600032-37.2020.6.24.0079,
sem resolução de mérito.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários a cargo do Cartório.
Após trânsito em julgado, arquive-se.
Xanxerê, 27 de julho de 2020.
Maria Luiza Fabris
Juíza Eleitoral

49ª Zona Eleitoral - São Lourenço do Oeste
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Santa Catarina
Juíza Eleitoral: Catherine Recouvreux
Chefe de Cartório: Orlando Carlos Almeida Vairich
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600076-49.2020.6.24.0049
Requerentes: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - PSD, SÃO
DOMINGOS/SC, GERMANO GRISS NETO, GREGORY VINICIUS
DADAM, DANUNCIO ADRIANO BITTENCOURT E SILVA E
CLAUDIO OTTONI
Advogados dos Requerentes: MAURO ANTONIO PREZOTTO OAB/SC: 12082, GABRIELA PINTO SCHELP - OAB/SC: 35364-A,
CLAUDIA BRESSAN DA SILVA - OAB/SC: 32985, GUSTAVO
HENRIQUE SERPA - OAB/SC: 13355
DESPACHO
Recebo o pedido de regularização das contas, referente ao exercício
financeiro de 2016, e mantenho a sua autuação, na forma em que
realizada.
Por fim, proceda-se ao rito estabelecido pelo art. 58 da Resolução
TSE n. 23.609/2019, no que tange ao trâmite processual, intimandose, no mínimo, um dos requerentes quando seja necessária a sua
manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste (SC), datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060005828.2020.6.24.0049
Requerentes: PARTIDO PROGRESSISTA - JUPIA/SC, JOCEMAR
MINOZZO e NADIR PEDRO MINOZZO
Advogado dos Requerentes: GILBERTO VERALDO SCHIAVINI OAB/SC: 4568
Interessado: VILMAR RENOSTO
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Em relação ao representante que atuou em parte do ano de 2019,
cientifique-o sobre os presentes autos, informando-o que, caso
queira se manifestar nos autos, poderá fazê-lo, devendo, para tanto,
constituir advogado.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060005913.2020.6.24.0049
Requerentes: PARTIDO LIBERAL - PL - NOVO HORIZONTE/SC,
ANTONIO CLAUDEMIR AMARAL DOS SANTOS e VALNERI DE
OLIVEIRA
Advogado dos Requerentes: LEOCIR ANTONIO PARISOTO OAB/SC: 26263, GEFERSON LUIZ MADRUGA - OAB/SC: 46430
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado digitalmente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006180.2020.6.24.0049
Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, DE NOVO
HORIZONTE/SC
Advogado: OLANI FATIMA ROVARIS - OAB/SC: 27894
Requerente: DIRCEU MEZOMO
Advogado: OLANI FATIMA ROVARIS - OAB/SC: 27894
Requerente: MERCI MOSCHEN DE MACEDO
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Nos termos do art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, na
prestação de contas, as partes devem estar representadas por
advogado.
Portanto, intime-se o atual Primeiro Secretário de Finanças para que
regularize a sua representação processual no prazo de 5 (cinco)
dias.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006095.2020.6.24.0049
Requerentes:
ALCIMAR
DE
OLIVEIRA,
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES - PT, DE SÃO DOMINGOS/SC E MATEUS
EDUARDO CENCI PEREIRA
Advogado dos Requerentes: AMARILDO VEDANA - OAB/SC: 8781
Interessados: VIANEI FERRARINI MEOTI E FLAVIO TRICHES
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Em relação aos representantes que atuaram em parte do ano de
2019, cientifique-os sobre os presentes autos, informando-os que,
caso queiram se manifestar nos autos, poderão fazê-lo, devendo,
para tanto, constituir advogado.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006350.2020.6.24.0049
Requerentes: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, DE
SAO DOMINGOS/SC, OSMAR CAMARGO E LEONIR JOSE
COMACHIO
Advogado dos Requerentes: AMARILDO VEDANA - OAB/SC:8781
DESPACHO
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Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600057-43.2020.6.24.0049
Requerentes: PARTIDO LIBERAL - PL, JUPIA - SC, DARCI MIGUEL
DOS SANTOS e PEDRO MARCOS DE AGUIAR
Advogado dos Requerentes: ANTONIO CARLOS PIETA - SC28627
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006520.2020.6.24.0049
Requerentes: PARTIDO PROGRESSISTA - PP, DIRETORIO
MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO OESTE/SC, REGIANI MARIA
DOS SANTOS E ANDRE LUIZ RECH
Advogado dos Requerentes: ALTAIR BORGES - OAB/SC: 53347
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006605.2020.6.24.0049
Requerentes: PODEMOS - PODE, SÃO DOMINGOS - SC, OLINTO
FRANCISCO HENERICHE E OSMAR LEOPOLDO ROMANI
Advogados dos Requerentes: CLEITON ROBERTO PEREIRA OAB/SC: 57632, LARISSA PROENCA CARDOSO - OAB/SC: 56050
DESPACHO
Recebo a documentação retro e mantenho a sua autuação, na forma
em que realizada.
Comunica o Cartório Eleitoral que o partido Podemos - PODE, de
São Domingos/SC, apresentou prestação de contas, referente ao
exercício financeiro de 2019, porém a agremiação não teve atuação
oficial valida durante o exercício de 2019, posto que não se
encontrava vigente no período, conforme os dados extraídos do
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP (doc.
de evento n. 2798325).
Diante da informação supramencionada, remetem-se os presentes
autos ao Ministério Público Eleitoral, para que, querendo, apresente
manifestação.
Após, retornem os autos conclusos para decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste/SC, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060007127.2020.6.24.0049
Requerentes: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB,
GALVAO/SC, CLEBER JUNIOR LANZARIN E ELIANE SCHULTZ
Advogado dos Requerentes: JORGE MATIOTTI NETO - OAB/SC:
17879
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Interessados: LEOCEMAR DA CRUZ E ALCEU ANTUNES DE
ALMEIDA
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Em relação aos representantes que atuaram em parte do ano de
2019, cientifique-os sobre os presentes autos, informando-os que,
caso queiram se manifestar nos autos, poderão fazê-lo, devendo,
para tanto, constituir advogado.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060007212.2020.6.24.0049
Requerentes: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB,
JUPIA - SC, ADILSON VERZA E VALDELIRIO LOCATELLI DA
CRUZ
Advogado dos Requerentes: JORGE MATIOTTI NETO - OAB/SC:
17879
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006957.2020.6.24.0049
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA,
Advogados do Requerente: LUCIANO STEIN - OAB/RS: 72812,
CRISTIANO TESSARO - OAB/SC: 25885 E ROBERTO CARLOS
LEONARDI - OAB/SC: 58604
Requerente: ROBERTO CARLOS LEONARDI
Requerente: MAURICEIA RITA DALLE TESE
Requerente: ANIRTO PEREIRA APOLINARIO
Interessado: DAIR ARTUR GALEAZZI
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Nos termos do art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, na
prestação de contas, as partes devem estar representadas por
advogado.
Portanto, intimem-se os atuais representantes partidários para que
regularizem a sua representação processual no prazo de 5 (cinco)
dias.
Em relação ao representante que atuou em parte do ano de 2019,
cientifique-o sobre os presentes autos, informando-o que, caso
queira se manifestar nos autos, poderá fazê-lo, devendo, para tanto,
constituir advogado.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006872.2020.6.24.0049
Requerente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, DIRETORIO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SC,
AIMAR FRANCISCO PAVELECINI E ILDO ADAO DA ROSA
Advogado dos Requerentes: BERNARDO CORREA DE SOUSA
PESSI - OAB/SC: 39362
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DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Comunica o cartório eleitoral que o Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, Diretório Municipal de Novo Horizonte/SC,
apresentou prestação de contas, referente ao exercício financeiro de
2019, através de advogado, mas que a procuração de evento n.
2164339 está direcionada para o fim especial de apresentar as
contas referente as eleições de 2018.
Nos termos do art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, na
prestação de contas, as partes devem estar representadas por
advogado.
Portanto, intimem-se o órgão partidário e seus atuais representantes
para que regularizem a sua representação processual no prazo de 5
(cinco) dias.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006435.2020.6.24.0049
Requerente: PARTIDO PROGRESSISTA - PP, GALVAO/SC
Advogado do Requerente: SADI PAULO PANASSOLO JUNIOR OAB/SC: 8458
Requerente: Jean Peterson Spricigo
Requerente: Altair Argenta
Interessado: ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS
Interessado: LORIMAR TEREZINHA ZONTA
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Dispenso a constituição de advogado para os requerentes/
interessados, visto que tal exigência esvaziaria a utilidade da
modalidade de prestação de contas com ausência de movimentação
de recursos, eis que a Resolução n. 02/2015, da Ordem dos
Advogados do Brasil, proíbe a advocacia pro bono para fins políticopartidários ou eleitorais.
Em relação aos representantes que atuaram em parte do ano de
2019, cientifique-os sobre os presentes autos, informando-os que,
caso queiram se manifestar nos autos, poderão fazê-lo.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060007479.2020.6.24.0049
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, CORONEL
MARTINS/SC
Advogado do Requerente: LUCIANO STEIN - OAB/RS: 72812,
CRISTIANO TESSARO - OAB/SC: 25885, ROBERTO CARLOS
LEONARDI - OAB/SC: 58604
Requerente: GERMANO ZANELLA
Requerente: JOSE DE BARBA
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Nos termos do art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, na
prestação de contas, as partes devem estar representadas por
advogado.
Portanto, intimem-se os atuais representantes partidários para que
regularizem a sua representação processual no prazo de 5 (cinco)
dias.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
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São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060007394.2020.6.24.0049
Requerentes: 11 - PROGRESSISTA - PP, NOVO HORIZONTE - SC,
JUAREZ ZILLI E LUCIMAR VIERO
Advogado dos Requerentes: CAMILA BORGES - OAB/SC: 36272
Interessado: CIRO FRATIN
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Em relação ao representante que atuou em parte do ano de 2019,
cientifique-o sobre os presentes autos, informando-o que, caso
queira se manifestar nos autos, poderá fazê-lo.
Dispenso a constituição de advogado para o interessado, visto que
tal exigência esvaziaria a utilidade da modalidade de prestação de
contas com ausência de movimentação de recursos, eis que a
Resolução n. 02/2015, da Ordem dos Advogados do Brasil, proíbe a
advocacia pro bono para fins político-partidários ou eleitorais.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060006787.2020.6.24.0049
Requerentes: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - MDB, DIRETORIO MUNICIPAL - NOVO
HORIZONTE/SC, VALDOCIR GREGORIO BOTTEGA E LEOPOLDO
FRANCISCO CATTANEO
Advogados dos Requerentes: MICHELE CROTTI TARTARE OAB/SC: 43139, JULIANO DO NASCIMENTO - OAB/SC: 35775,
RODRIGO PAVEI - OAB/SC: 35463, RAMIREZ ZOMER - OAB/SC:
20535
Interessado: AGUSTINHO MASCARELLO
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
Em relação aos representantes que atuaram em parte do ano de
2019, cientifique-os sobre os presentes autos, informando-os que,
caso queira se manifestar nos autos, poderá fazê-lo.
Dispenso a constituição de advogado para o interessado, visto que
tal exigência esvaziaria a utilidade da modalidade de prestação de
contas com ausência de movimentação de recursos, eis que a
Resolução n. 02/2015, da Ordem dos Advogados do Brasil, proíbe a
advocacia pro bono para fins político-partidários ou eleitorais.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060007042.2020.6.24.0049
Requerente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - MDB, DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO
LOURENCO DO OESTE/SC
Advogado do(a) Requerente: JORGE MATIOTTI NETO - OAB/SC:
17879
Requerente: Alex Cleidir Tardetti
Requerente: Eduardo Olivo Rizzotto
Interessado: Marlice Villani Perazoli
DESPACHO
Recebo a documentação e mantenho a sua autuação, na forma em
que realizada.
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Nos termos do art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, na
prestação de contas, as partes devem estar representadas por
advogado.
Portanto, intimem-se os atuais representantes partidários para que
regularizem a sua representação processual no prazo de 5 (cinco)
dias.
Em relação ao representante que atuou em parte do ano de 2019,
cientifique-o sobre os presentes autos, informando-o que, caso
queira se manifestar nos autos, poderá fazê-lo, devendo, para tanto,
constituir advogado.
Por fim, proceda-se nos termos do rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.604/2019, intimando-se, no mínimo, um dos requerentes
quando seja necessária a sua manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Lourenço do Oeste, datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060005658.2020.6.24.0049
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA, ROBERTO CARLOS LEONARDI, ANIRTO PEREIRA
APOLINARIO, MAURICEIA RITA DALLE TESE
Advogado dos Requerentes: ROBERTO CARLOS LEONARDI OAB/SC: 58604
Interessado: DAIR ARTUR GALEAZZI
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Anual do diretório municipal do
Partido Social Democrático - PSD, de São Lourenço do Oeste/SC,
referente ao exercício financeiro de 2019.
Solicita o órgão partidário a extinção e arquivamento dos presentes
autos, pelos motivos expostos na petição de evento n. 2336918, bem
como em razão do partido já ter peticionado novo processo,
referente a prestação de contas - exercício de 2019 (autos n.
0600069-57.2020.6.24.0049).
É o relatório do necessário.
Decido.
Prescreve o art. 485, § 5º do CPC/2015:
"Art. 485..............................................................................
.............................................................................................
§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença."
Por sua vez, o art. 485, inciso VIII, do mesmo diploma estabelece
que o juiz não resolverá o mérito quando:
"Art. 485..............................................................................:
.............................................................................................
VIII - homologar a desistência da ação;"
Isto posto, homologo a desistência da ação e em consequência, com
fundamento no art. 485, VIII, do CPC, julgo extinto o processo sem
resolução do mérito.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para ciência desta
sentença.
Publique-se e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São Lourenço do Oeste (SC), datado e assinado eletronicamente.
Catherine Recouvreux
Juíza da 49ª Zona Eleitoral

52ª Zona Eleitoral - Anita Garibaldi
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600056-49.2020.6.24.0052
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD,
SEVERINO MECABO FILHO, ALTINO MOCELIN
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LINDOMAR JOSE PEREIRA SC46939
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LINDOMAR JOSE PEREIRA SC46939
DESPACHO
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Vistos etc,
Intime-se o partido, através de seu advogado, para que no prazo de
3 (três) dias, carreie aos autos a declaração de ausência de
movimentação do exercício de 2018 emitida pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual e traga aos autos os extratos bancários
de 2018.
Supridas as irregularidades, processe-se nos termos dos artigos 44 e
seguintes da Resolução TSE 23.604/2019.
Decorridos 30 (trinta) dias da inércia do autor, notifique-se a dar
regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.
Anita Garibaldi, SC, 17 de julho de 2020.
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600081-62.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
RESPONSÁVEL: IVO TADEU ANTUNES DE OLIVEIRA,
SEBASTIAO OLIVEIRA BORGES
Advogado do(a) REQUERENTE: KARISSON RICARDO BATISTA SC35920
DESPACHO
Vistos etc,
Intime-se o partido, através de seu advogado, para que no prazo de
3 (três) dias, regularize sua representação processual, trazendo aos
autos procuração atual concedida pela agremiação, procuração
concedida pelo presidente e procuração concedida pelo tesoureiro.
Além disso, junte ao processo também os extratos bancários do
exercício 2019.
Anita Garibaldi, SC, 24 de julho de 2020
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
Cartório da 052ª ZONA ELEITORAL DE ANITA GARIBALDI SC.
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600052-12.2020.6.24.0052
RESPONSÁVEL: KLEBER BUENO, RENATO DE OLIVEIRA
MACHADO, PARTIDO LIBERAL - CAMPO BELO DO SUL - SC MUNICIPAL
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCIUS DA SILVA MACHADO SC39839
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCIUS DA SILVA MACHADO SC39839
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais, apresentado
pelo do Partido Liberal (PL) e responsáveis, com atuação na
circunscrição eleitoral de Campo Belo do Sul, referente ao exercício
financeiro de 2012.
A unidade técnica responsável emitiu informação apontando a
existência de sentença de desaprovação das contas em questão,
proferida na Prestação de Contas 61-67.2013.6.24.0052, o que
retiraria o interesse de agir da agremiação partidária, uma vez que
não se enquadraria em hipótese de regularização das contas
partidárias.
Em parecer, o Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público pugnou pela extinção da ação sem julgamento do mérito,
com base na existência da sentença apontada.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
DECIDO.
Ás fls. de número 27, foi juntada pela unidade técnica a sentença
que desaprovou as contas proferida na Prestação de Contas n. 6167.2013.6.24.0052, processo esse que tem o mesmo objeto desta
ação.
Uma vez que houve a sentença apontada, a agremiação não
possuiria interesse de agir.
Nesse sentido, aponta o parecer ministerial: "Ante o exposto, tendo
em vista a cristalina falta de interesse de agir da parte demandante,
o Ministério Público se manifesta pela extinção do presente feito".
Ante o exposto, extingo a presente petição de regularização de
contas partidárias anuais sem julgamento do mérito, por flagrante
falta de interesse de agir.
Publique-se, registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério
Público Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na
forma do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.
Anita Garibaldi, SC, 27 de julho de 2020

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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JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600086-84.2020.6.24.0052
REQUERENTE: DIRETORIO PARTIDO DO
MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: ANDRIGO GUARDA, ORVAL ROGERIO
MACHADO
Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS LUIS DO AMARAL SC48557
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JONAS LUIS DO AMARAL SC48557
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JONAS LUIS DO AMARAL SC48557
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais, apresentado
pelo do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e responsáveis,
com atuação na circunscrição eleitoral de Celso Ramos, referente ao
exercício financeiro de 2012.
A unidade técnica responsável emitiu informação apontando a
existência de sentença de desaprovação das contas em questão,
proferida na Prestação de Contas 75-51.2013.6.24.0052, o que
retiraria o interesse de agir da agremiação partidária, uma vez que
não se enquadraria em hipótese de regularização das contas
partidárias.
Em parecer, o Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público pugnou pela extinção da ação sem julgamento do mérito,
com base na existência da sentença apontada.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
DECIDO.
Ás fls. de número 24, foi juntada pela unidade técnica a sentença
que desaprovou as contas proferida na Prestação de Contas n. 7551.2013.6.24.0052, processo esse que tem o mesmo objeto desta
ação.
Uma vez que houve a sentença apontada, a agremiação não
possuiria interesse de agir.
Nesse sentido, aponta o parecer ministerial: "Ante o exposto, tendo
em vista a cristalina falta de interesse de agir da parte demandante,
o Ministério Público se manifesta pela extinção do presente feito".
Diante disso, extingo a presente petição de regularização de contas
partidárias anuais sem julgamento do mérito, por flagrante falta de
interesse de agir.
Publique-se, registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério
Público Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na
forma do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.
Anita Garibaldi, SC, 27 de julho de 2020.
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600069-48.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: ALTAMIRO DE ALMEIDA PACHECO, EDILSON
LUIZ ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES SUPPI SC34220
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RODRIGO FERNANDES SUPPI SC34220
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais, apresentado
pelo do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e responsáveis, com
atuação na circunscrição eleitoral de Anita Garibaldi, referente ao
exercício financeiro de 2012.
A unidade técnica responsável emitiu informação apontando a
existência de sentença de desaprovação das contas em questão,
proferida na Prestação de Contas 73-81.2013.6.24.0052, o que
retiraria o interesse de agir da agremiação partidária, uma vez que
não se enquadraria em hipótese de regularização das contas
partidárias.
Em parecer, o Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público pugnou pela extinção da ação sem julgamento do mérito,
com base na existência da sentença apontada.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
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DECIDO.
Ás fls. de número 06, foi juntada pela unidade técnica a sentença
que desaprovou as contas proferida na Prestação de Contas n. 7381.2013.6.24.0052, processo esse que tem o mesmo objeto desta
ação.
Uma vez que houve a sentença apontada, a agremiação não
possuiria interesse de agir.
Nesse sentido, aponta o parecer ministerial: "Ante o exposto, tendo
em vista a cristalina falta de interesse de agir da parte demandante,
o Ministério Público se manifesta pela extinção do presente feito".
Diante disso, extingo a presente petição de regularização de contas
partidárias anuais sem julgamento do mérito, por flagrante falta de
interesse de agir.
Publique-se, registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério
Público Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na
forma do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.
Anita Garibaldi, SC, 27 de julho de 202.
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600087-69.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA,
JACINTO PATEL, ERACLIDES ALBINO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS LUIS DO AMARAL SC48557
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais, apresentado
pelo do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e responsáveis, com
atuação na circunscrição eleitoral de Celso Ramos, referente ao
exercício financeiro de 2017.
A unidade técnica responsável emitiu informação apontando a
existência de sentença de desaprovação das contas em questão,
proferida na Prestação de Contas 42-85.2018.6.24.0052, o que
retiraria o interesse de agir da agremiação partidária, uma vez que
não se enquadraria em hipótese de regularização das contas
partidárias.
Em parecer, o Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público pugnou pela extinção da ação sem julgamento do mérito,
com base na existência da sentença apontada.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
DECIDO.
Ás fls. de número 17, foi juntada pela unidade técnica a sentença
que desaprovou as contas proferida na Prestação de Contas n. 4285.2018.6.24.0052, processo esse que tem o mesmo objeto desta
ação.
Uma vez que houve a sentença apontada, a agremiação não
possuiria interesse de agir.
Nesse sentido, aponta o parecer ministerial: "Ante o exposto, tendo
em vista a cristalina falta de interesse de agir da parte demandante,
o Ministério Público se manifesta pela extinção do presente feito".
Diante disso, extingo a presente petição de regularização de contas
partidárias anuais sem julgamento do mérito, por flagrante falta de
interesse de agir.
Publique-se, registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério
Público Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na
forma do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.
Anita Garibaldi, SC, 27 de julho de 2020
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAl
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600058-19.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP - COMISSAO
PROVISORIA DE CERRO NEGRO SC
RESPONSÁVEL: CLEBER FERNANDO CONRADO, GILSON
ANDRIGUETTI LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIONOR DE MACEDO SC52241.
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais, apresentado
pelo do Partido Progressista (PP) e responsáveis, com atuação na
circunscrição eleitoral de Cerro Negro, referente ao exercício
financeiro de 2018.

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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A unidade técnica responsável apresentou tela do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) que indicava que
a agremiação não esteve vigente durante o o exercício de 2018, o
que retiraria o seu interesse de agir.
Em parecer, o Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público pugnou pela extinção da ação sem julgamento do mérito,
com base no documento apresentado pela unidade técnica.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
DECIDO.
Ás fls. de número 13, foi juntada pela unidade técnica a tela do
Sistema que informou que o Partido Progressista não estava vigente
durante o exercício de 2018.
Uma vez que inativa durante o exercício em questão, a agremiação
não possuiria interesse de agir.
Nesse sentido, aponta o parecer ministerial: "Ante o exposto, tendo
em vista a falta de interesse de agir da parte demandante, o
Ministério Público se manifesta pela extinção do presente feito".
Diante disso, extingo a presente petição de regularização de contas
partidárias anuais sem julgamento do mérito, por flagrante falta de
interesse de agir.
Publique-se, registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério
Público Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na
forma do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.
Anita Garibaldi, SC, 27 de julho de 2020
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600085-02.2020.6.24.0052
RESPONSÁVEL: DIRETORIO DO PARTIDO PROGRESSISTA,
VILMAR ANTONIO DE MATOS, OSNI LOPES DA SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JUSCELINO DE MATTOS SC6234
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais, apresentado
pelo do Partido Progressista (PP) e responsáveis, com atuação na
circunscrição eleitoral de Anita Garibaldi, referente ao exercício
financeiro de 2012.
A unidade técnica responsável emitiu informação apontando a
existência de sentença de desaprovação das contas em questão,
proferida na Prestação de Contas 58-15.2013.6.24.0052, o que
retiraria o interesse de agir da agremiação partidária, uma vez que
não se enquadraria em hipótese de regularização das contas
partidárias.
Em parecer, o Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público pugnou pela extinção da ação sem julgamento do mérito,
com base na existência da sentença apontada.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
DECIDO.
Ás fls. de número 27, foi juntada pela unidade técnica a sentença
que desaprovou as contas proferida na Prestação de Contas n. 5815.2013.6.24.0052, processo esse que tem o mesmo objeto desta
ação.
Uma vez que houve a sentença apontada, a agremiação não
possuiria interesse de agir.
Nesse sentido, aponta o parecer ministerial: "Ante o exposto, tendo
em vista a cristalina falta de interesse de agir da parte demandante,
o Ministério Público se manifesta pela extinção do presente feito".
Diante disso, extingo a presente petição de regularização de contas
partidárias anuais sem julgamento do mérito, por flagrante falta de
interesse de agir.
Publique-se, registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério
Público Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na
forma do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.
Anita Garibaldi, SC, 27 de julho de 2020
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600042-65.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DE CERRO NEGRO SC
RESPONSÁVEL: ADELAR JOSE DE MORAIS, OSMAR DE
MORAES
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Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIONOR DE MACEDO SC52241.
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais, apresentado
pelo do Cidadania (ex-PPS) e responsáveis, com atuação na
circunscrição eleitoral de Cerro Negro, referente ao exercício
financeiro de 2012.
A unidade técnica responsável emitiu informação apontando a
existência de sentença de desaprovação das contas em questão,
proferida na Prestação de Contas 68-59.2013.6.24.0052, o que
retiraria o interesse de agir da agremiação partidária, uma vez que
não se enquadraria em hipótese de regularização das contas
partidárias.
Em parecer, o Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público pugnou pela extinção da ação sem julgamento do mérito,
com base na existência da sentença apontada.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
DECIDO.
Ás fls. de número 13, foi juntada pela unidade técnica a sentença
que desaprovou as contas proferida na Prestação de Contas n. 6859.2013.6.24.0052, processo esse que tem o mesmo objeto desta
ação.
Uma vez que houve a sentença apontada, a agremiação não
possuiria interesse de agir.
Nesse sentido, aponta o parecer ministerial: "Ante o exposto, tendo
em vista a cristalina falta de interesse de agir da parte demandante,
o Ministério Público se manifesta pela extinção do presente feito".
Diante disso, extingo a presente petição de regularização de contas
partidárias anuais sem julgamento do mérito, por flagrante falta de
interesse de agir.
Publique-se, registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério
Público Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na
forma do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.
Anita Garibaldi, SC, 27 de julho de 2020
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600077-25.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - PSD/ANITA
GARIBALDI
RESPONSÁVEL: CELIO LEONILDO XAVIER, ADEMIR DE
ALMEIDA PACHECO
Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE AUGUSTO BORGES SC33230
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais, apresentado
pelo do Partido Social Democrata (PSD) e responsáveis, com
atuação na circunscrição eleitoral de Anita Garibaldi, referente ao
exercício financeiro de 2012.
A unidade técnica responsável emitiu informação apontando a
existência de sentença de desaprovação das contas em questão,
proferida na Prestação de Contas 70-29.2013.6.24.0052, o que
retiraria o interesse de agir da agremiação partidária, uma vez que
não se enquadraria em hipótese de regularização das contas
partidárias.
Em parecer, o Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público pugnou pela extinção da ação sem julgamento do mérito,
com base na existência da sentença apontada.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
DECIDO.
Ás fls. de número 09, foi juntada pela unidade técnica a sentença
que desaprovou as contas proferida na Prestação de Contas n. 7029.2013.6.24.0052, processo esse que tem o mesmo objeto desta
ação.
Uma vez que houve a sentença apontada, a agremiação não
possuiria interesse de agir.
Nesse sentido, aponta o parecer ministerial: "Ante o exposto, tendo
em vista a cristalina falta de interesse de agir da parte demandante,
o Ministério Público se manifesta pela extinção do presente feito".
Diante disso, extingo a presente petição de regularização de contas
partidárias anuais sem julgamento do mérito, por flagrante falta de
interesse de agir.
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Publique-se, registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério
Público Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na
forma do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.
Anita Garibaldi, SC, 27 de julho de 2020
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL

Comuniquem-se aos órgãos nacional e estadual no Partido.
Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.
Anita Garibaldi, 31 de julho de 2020.
JOSÉ ANTÔNIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
(Assinado digitalmente)

PETIÇÃO CÍVEL nº 0600078-10.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD/ANITA
GARIBALDI
RESPONSÁVEL: CELIO LEONILDO XAVIER, ADEMIR DE
ALMEIDA PACHECO
Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE AUGUSTO BORGES SC33230
DESPACHO Vistos etc,
Intime-se o partido, através de seu advogado, para que no prazo de
3 (três) dias, esclareça se pretende regularizar as contas do
exercício de 2018 ou do exercício de 2012.
Decorridos 30 (trinta) dias da inércia do autor, notifique-se a dar
regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.
ANITA GARIBALDI, SC, 31 de julho de 2020
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL

PETIÇÃO CÍVEL nº 0600030-51.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT ABDON
BATISTARESPONSÁVEL: EDSON JOSE LOPES CAMARGO,
MARIA SILVA KUSTER
Advogado do(a) REQUERENTE: KONDA ROSA - SC51806.
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas partidária sem movimentação
financeira apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
de ABDON BATISTA /SC em 19 de junho de 2020 referente ao
exercício financeiro de 2012 e nos termos da Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) e Resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n. 21.841/2004 e n. 23.604/2019.
O presidente e tesoureiro do órgão partidário apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos de acordo
com o art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
A servidora da Justiça Eleitoral apresentou informação de que a
Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores de Abdon
Batista, referente ao exercício de 2012, nº 63-37.2013.6.24.0052 (ID
2584801), foi julgada desaprovada. Não sendo caso de
regularização por não estar se enquadrar no artigo 58 da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e tampouco de revisão, pelo fato da Prestação
de Contas não ter sido apreciada antes da Lei nº 12.034/09.
Na sequência, abriu-se vista ao representante do Ministério Público
Eleitoral que se pronunciou pela extinção do presente feito, sem
julgamento do mérito.
Na sequência, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral vem insculpido no inciso
I do artigo 17 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 30 e
seguintes da Lei nº. 9.096/1995 e é regulamentado pelas
Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n. 21.841/2004 e n.
23.604/2019. Disso decorre o dever de observar com rigor as
normas estipuladas a fim de que a atividade partidária, longe de
sofrer ingerência da Justiça Eleitoral, sirva aos ideais da
Democracia, comprometendo-se com a transparência.
Da análise dos autos, verificou-se que o partido apresentou
declaração de ausência de movimento de recursos nos moldes dos
arts. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/1995 (com a redação dada pela Lei n.
13.831/2019) e 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, a qual
foi devidamente assinada por seu presidente e tesoureiro conforme
pode se verificar nos autos. Além disso, não foi impugnada.
No entanto, constatou-se que a Prestação de Contas do Partido dos
Trabalhadores de Abdon Batista /SC referente ao exercício de 2012
foi julgada desaprovada, não sendo o caso da regularização que
somente se aplica às contas julgadas não prestadas, como dispõe o
artigo 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar
contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
[...]
Anoto que as contas julgadas desaprovadas não suspenderam o
registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem
tornaram devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis
partidários. A sentença que julgou desaprovadas as contas do ora

PETIÇÃO CÍVEL nº 0600019-22.2020.6.24.0052
RESPONSÁVEL:
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA, EMILIO FOREST NETO, NILCEU FONTANA RAMOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GABRIEL VARELA AMORIM SC31358
SENTENÇA
Trata-se de regularização de contas não prestadas, pelo PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB e responsáveis,
com atuação no município de ANITA GARIBALDI /SC, referente ao
exercício financeiro de 2018, apresentada na forma do art. 58 da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Em manifestação técnica preliminar, constatou-se a falta das
procurações dos dirigentes partidários e o partido notificado para
supri-las, não sanou o vício da representação.
O parecer conclusivo verificou que a prestação de contas reflete a
ausência de movimentação de recursos declarada pela agremiação
partidária, ante a inexistência de impugnação e movimentação
financeira, opinou pela aprovação com ressalvas, devido à ausência
das procurações.
Em parecer, no mesmo sentido, o D. representante do Ministério
Público manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas
apresentadas pelos requerentes.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
DECIDO.
A declaração de ausência de movimentação de recursos sub
examine obedeceu ao disposto na Lei n. 9.096/1995 e na Resolução
TSE n. 23.604/2019.
Sem impugnação apresentada, o exame técnico não identificou
indícios da existência de movimentação financeira, o que aponta
para a regularidade e fidedignidade da declaração apresentada.
Diante da análise dos documentos acostados aos autos, torna-se
imperiosa a aplicação do inciso II do art. 45 da Resolução TSE n.
23.604/2019, em virtude de não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público
Eleitoral.
Ante o exposto recebo o presente pedido de regularização e JULGO,
para todos os efeitos, como APROVADAS COM RESSALVAS, as
contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, com
atuação no município de ANITA GARIBALDI /SC, referente ao
exercício financeiro de 2018.
Publique-se e registre-se.
Intimem-se os requerentes e o Ministério Público Eleitoral, sendo
este via sistema PJe e aqueles via DJESC na forma do art. 1º da
Resolução TSE n. 23.328/2010.
Registrem-se as informações no SICO.
Comunique-se ao TRE-SC para fins de restabelecimento do registro
do partido no SGIP, se o caso.
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requerente transitou em julgado, como certificado nos autos de
Prestação de Contas nº 63-37.2013.6.24.0052 (ID 2584801).
O presente feito trata-se, portanto, de coisa julgada, conforme
disposto no artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil c/c a
Resolução TSE n. 23.478/2016:
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
Não se figura possível uma vez transitada em julgado a sentença a
alteração do comando normativo nela veiculado, em razão da
formação de coisa julgada. Nesse sentido, lecionam Wambier e
Talamini, de forma bastante clara, que
[...] a coisa julgada torna imutável o comando da sentença. Uma vez
estabelecida a coisa julgada, nem o juiz que proferiu a sentença nem
qualquer outro poderá emitir nova decisão sobre o mesmo objeto
(pedido e causa de pedir) entre as mesmas partes [...] elas jamais
podem obter do Judiciário um novo pronunciamento jurisdicional
acerca do objeto litigioso. Em suma, o comando jurisdicional fica
imutabilizado. (WAMBIER, L. R.; e TALAMINI, E. Curso Avançado de
Processo Civil, volume 2 [livro eletrônico]: cognição jurisdicional. 5.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. Não paginado. Grifos
meus.)
Ainda, o caráter jurisdicional dos processos de Prestação de Contas
é entendimento sedimentado pelo colendo Tribunal Superior
Eleitoral, reiterado em diversas oportunidades. Inter alia:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2013. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. [... ].
2. O entendimento da Corte de origem está de acordo com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, em
virtude da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas,
a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
Precedentes. [... ]
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo de Instrumento nº 3.761
(número único 0000037-61.2014.6.26.0274). Relator: Ministro Admar
Gonzaga. Brasília, 26 abr. 2019. DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 78, Data 26/04/2019, Página 111/112).
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. DESPROVIMENTO. [... ].
4. O art. 37, § 5º, da Lei nº 9.096/1995 não é aplicável às sanções
impostas após a edição da Lei nº 12.304/2009, que atribuiu caráter
jurisdicional às prestações de contas. A possibilidade de revisão de
pena por sua desproporcionalidade tem natureza transitória e se
dirigiu apenas aos julgamentos de prestações de contas que
tramitavam pela via administrativa e foram convertidas em processos
jurisdicionais. [... ].
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo de Instrumento nº
22.682 (número único 0000226-82.2013.6.13.0000). Relator: Ministro
Luís Roberto Barroso. Brasília, 10 ago. 2018. DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 159, Data 10/08/2018, Página 84-85).
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PT DO B - ATUALMENTE
DENOMINADO AVANTE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM 7,73% DO VALOR
RECEBIDO
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
REITERADO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE
RECURSOS AO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER.
CONTAS
DESAPROVADAS
PARCIALMENTE.
IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E SANÇÕES DE
ACRÉSCIMO DE 2,5% NO GASTO COM O INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA E SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO
PERÍODO DE 1 (UM) MÊS. [... ].
9. Ainda que se trate de feito jurisdicional, a comprovação da
regularidade das despesas em processos de prestação de contas
não se compatibiliza com a prova testemunhal, sobretudo quando
não corroborada pela prova documental amplamente produzida nos
autos. Inteligência do art. 34, V, da Lei nº 9.096/95 ao estabelecer a
"obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por prazo não
inferior a cinco anos, a documentação comprobatória de suas
prestações de contas". [... ].
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação de Contas nº 23.859
(número único 0000238-59.2013.6.00.0000). Relatora: Ministra Rosa
Weber. Brasília, 26 abr. 2018. DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 117, Data 15/06/2018, Página 115-116. Grifos meus.).
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Assim sendo, resta integralmente aplicável o entendimento aludido
acerca da coisa julgada, não cabendo nova prestação de contas,
após o trânsito em julgado e, tampouco, da admissibilidade da
regularização por não cumprir os requisitos do artigo 58 da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a prestação de contas partidárias sem movimentação financeira
apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de
ABDON BATISTA /SC, referente ao exercício financeiro de 2012, o
que faço com fundamento no artigo 485, V, da Lei n. 13.105/2015
(Código de Processo Civil).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Anita Garibaldi, 31 de julho de 2020.
José Antônio Varaschin Chedid
Juiz Eleitoral
(Assinado digitalmente)
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600032-21.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CERRO
NEGRO
RESPONSÁVEL: ADENILSON RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO
RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIONOR DE MACEDO SC52241.
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas partidária sem movimentação
financeira apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
de CERRO NEGRO /SC em 22 de junho de 2020 referente ao
exercício financeiro de 2012 e nos termos da Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) e Resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n. 21.841/2004 e n. 23.604/2019.
O presidente e tesoureiro do órgão partidário apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos de acordo
com o art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
A servidora da Justiça Eleitoral apresentou informação de que a
Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores -PT de Cerro
Negro , referente ao exercício de 2012, nº 92-87.2013.6.24.0052 (ID
2543575), foi julgada desaprovada. Não sendo caso de
regularização por não estar se enquadrar no artigo 58 da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e tampouco de revisão, pelo fato da Prestação
de Contas não ter sido apreciada antes da Lei nº 12.034/09.
Na sequência, abriu-se vista ao representante do Ministério Público
Eleitoral que se pronunciou pela extinção do presente feito, sem
julgamento do mérito.
Na sequência, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral vem insculpido no inciso
I do artigo 17 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 30 e
seguintes da Lei nº. 9.096/1995 e é regulamentado pelas
Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n. 21.841/2004 e n.
23.604/2019. Disso decorre o dever de observar com rigor as
normas estipuladas a fim de que a atividade partidária, longe de
sofrer ingerência da Justiça Eleitoral, sirva aos ideais da
Democracia, comprometendo-se com a transparência.
Da análise dos autos, verificou-se que o partido apresentou
declaração de ausência de movimento de recursos nos moldes dos
arts. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/1995 (com a redação dada pela Lei n.
13.831/2019) e 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, a qual
foi devidamente assinada por seu presidente e tesoureiro conforme
pode se verificar nos autos. Além disso, não foi impugnada.
No entanto, constatou-se que a Prestação de Contas do Partido dos
Trabalhadores de Cerro Negro /SC referente ao exercício de 2012 foi
julgada desaprovada, não sendo o caso da regularização que
somente se aplica às contas julgadas não prestadas, como dispõe o
artigo 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
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II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar
contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
[...]
Anoto que as contas julgadas desaprovadas não suspenderam o
registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem
tornaram devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis
partidários. A sentença que julgou desaprovadas as contas do ora
requerente transitou em julgado, como certificado nos autos de
Prestação de Contas nº 92-87.2013.6.24.0052 (ID 2543575).
O presente feito trata-se, portanto, de coisa julgada, conforme
disposto no artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil c/c a
Resolução TSE n. 23.478/2016:
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
Não se figura possível uma vez transitada em julgado a sentença a
alteração do comando normativo nela veiculado, em razão da
formação de coisa julgada. Nesse sentido, lecionam Wambier e
Talamini, de forma bastante clara, que
[...] a coisa julgada torna imutável o comando da sentença. Uma vez
estabelecida a coisa julgada, nem o juiz que proferiu a sentença nem
qualquer outro poderá emitir nova decisão sobre o mesmo objeto
(pedido e causa de pedir) entre as mesmas partes [...] elas jamais
podem obter do Judiciário um novo pronunciamento jurisdicional
acerca do objeto litigioso. Em suma, o comando jurisdicional fica
imutabilizado. (WAMBIER, L. R.; e TALAMINI, E. Curso Avançado de
Processo Civil, volume 2 [livro eletrônico]: cognição jurisdicional. 5.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. Não paginado. Grifos
meus.)
Ainda, o caráter jurisdicional dos processos de Prestação de Contas
é entendimento sedimentado pelo colendo Tribunal Superior
Eleitoral, reiterado em diversas oportunidades. Inter alia:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2013. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. [... ].
2. O entendimento da Corte de origem está de acordo com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, em
virtude da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas,
a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
Precedentes. [... ]
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo de Instrumento nº 3.761
(número único 0000037-61.2014.6.26.0274). Relator: Ministro Admar
Gonzaga. Brasília, 26 abr. 2019. DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 78, Data 26/04/2019, Página 111/112).
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. DESPROVIMENTO. [... ].
4. O art. 37, § 5º, da Lei nº 9.096/1995 não é aplicável às sanções
impostas após a edição da Lei nº 12.304/2009, que atribuiu caráter
jurisdicional às prestações de contas. A possibilidade de revisão de
pena por sua desproporcionalidade tem natureza transitória e se
dirigiu apenas aos julgamentos de prestações de contas que
tramitavam pela via administrativa e foram convertidas em processos
jurisdicionais. [... ].
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo de Instrumento nº
22.682 (número único 0000226-82.2013.6.13.0000). Relator: Ministro
Luís Roberto Barroso. Brasília, 10 ago. 2018. DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 159, Data 10/08/2018, Página 84-85).
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PT DO B - ATUALMENTE
DENOMINADO AVANTE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM 7,73% DO VALOR
RECEBIDO
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
REITERADO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE
RECURSOS AO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER.
CONTAS
DESAPROVADAS
PARCIALMENTE.
IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E SANÇÕES DE
ACRÉSCIMO DE 2,5% NO GASTO COM O INCENTIVO À
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PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA E SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO
PERÍODO DE 1 (UM) MÊS. [... ].
9. Ainda que se trate de feito jurisdicional, a comprovação da
regularidade das despesas em processos de prestação de contas
não se compatibiliza com a prova testemunhal, sobretudo quando
não corroborada pela prova documental amplamente produzida nos
autos. Inteligência do art. 34, V, da Lei nº 9.096/95 ao estabelecer a
"obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por prazo não
inferior a cinco anos, a documentação comprobatória de suas
prestações de contas". [... ].
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Prestação de Contas nº 23.859
(número único 0000238-59.2013.6.00.0000). Relatora: Ministra Rosa
Weber. Brasília, 26 abr. 2018. DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 117, Data 15/06/2018, Página 115-116. Grifos meus.).
Assim sendo, resta integralmente aplicável o entendimento aludido
acerca da coisa julgada, não cabendo nova prestação de contas,
após o trânsito em julgado e, tampouco, da admissibilidade da
regularização por não cumprir os requisitos do artigo 58 da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a prestação de contas partidárias sem movimentação financeira
apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de
CERRO NEGRO/SC, referente ao exercício financeiro de 2012, o
que faço com fundamento no artigo 485, V, da Lei n. 13.105/2015
(Código de Processo Civil).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Anita Garibaldi, 31 de julho de 2020.
José Antônio Varaschin Chedid
Juiz Eleitoral
(Assinado digitalmente)
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº 0600027-96.2020.6.24.0052
REQUERENTE:
JOAO
PAULO
SALMORIAINTERESSADO:
PARTIDO DA REPUBLICA - PR - COMISSAO PROVISORIA DE
ANITA GARIBALDI SC, JOAO CIDINEI DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ARIANA SCARDUELLI - SC32632
REQUERIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ORGAO
PROVISORIO ANITA GARIBALDI SC MUNICIPAL
INTERESSADO: ADILSON SALMORIA
SENTENÇA
João Paulo Salmória, devidamente qualificado, apresentou
"Requerimento para retificação de registro de filiação partidária",
alegando, em síntese, que:
a) filiou-se ao PL (Partido da Liberal), em 27/03/2020, conforme ficha
que anexou (ID 1716647);
b) foi tomado de surpresa quando ao retirar uma certidão partidária,
verificou que seu nome consta como filiado ao Partido Cidadania na
data de 31/03/2020;
c) alegou má-fe do Particido Cidadania pela referida filiação indevida.
Diante disso, requereu o cancelamento de sua filiação partidária
junto ao Partido Cidadania de Anita Garibaldi (SC) e a reversão do
cancelamento do registro de filiação partidária junto ao Partido
Liberal (PL) de Anita Garibaldi.
Anexou, entre outros documentos, a ficha de filiação, a certidão
emitida pelo TSE e declaração de não filiação ao Partido Cidadania.
No despacho subsequente, determinou-se a intimação do Partido
Cidadania de Anita Garibaldi para que se manifestasse sobre a
filiação indevida alegada pelo requerente, o que foi realizado
conforme documento ID 1857812, contudo, a agremiação partidária
permaneceu inerte (certidão ID 1984565).
Instado, o Representante do Ministério Público Eleitoral manifestouse pela prevalência da vontade da requerente, com a consequente
manutenção da sua filiação partidária no Partido Liberal de Anita
Garibaldi e o envio de cópia dos autos à Delegacia de Polícia Civil
para averiguar os fatos.
Este, em síntese, o relato.
Conforme certidão acostada nos autos, o requerente está
regularmente filiado ao Partido Cidadania de Anita Garibaldi desde
31/03/2020.
É que, diante da coexistência de filiações, prevaleceu a mais recente
sobre a mais remota (27/03/2020), conforme estabelece o art. 22 da
Resolução TSE n° 23.596/19, "in verbis":
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"Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente, devendo as demais ser canceladas automaticamente
durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei
nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único)."
A lógica de tal disposição visa atender a vontade do eleitor,
presumindo que seu interesse coincida com a última filiação.
Não é o que ocorre na hipótese dos autos, todavia.
Conforme consta na incial o requerente, manifestou seu interesse
em ser filiado ao Partido Liberal, tanto que assinou a Ficha de
Filiação e declarou não ser filiado ao Cidadania.
Além disso, caso haja eventual candidatura nas Eleições Municipais
vindouras, havendo prejuízo por qualquer outro possível interessado,
caberá impugnação ao pedido de registro, com decisão do juízo
eleitoral competente para sua análise nas Eleições 2020.
A Justiça Eleitoral não é o juiz natural para apreciar questões
intrapartidárias, sendo sua competência tão somente examinar os
efeitos daí decorrentes que tenham reflexo sobre a eleição, como já
mencionado acima.
Cita-se precedente da Corte Eleitoral Catarinense, no qual se prevê
um "formalismo moderado aos procedimentos que tratam sobre
filiação partidária":
RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - AUSÊNCIA
DOS NOMES DOS RECORRENTES NA LISTA DE FILIADOS
ENCAMINHADA À JUSTIÇA ELEITORAL PELO PARTIDO EM
ABRIL DE 2016 - PARTIDO QUE ENVIOU RELAÇÃO ESPECIAL
DE FILIADOS MESMO SEM A PROVOCAÇÃO JUDICIAL DOS
PREJUDICADOS - PETICIONAMENTO DOS PREJUDICADOS
APÓS O ENVIO DA RELAÇÃO ESPECIAL, QUE NÃO FOI
PROCESSADA PELO JUIZ ELEITORAL - FORMALISMO
MODERADO APLICADO AOS PROCEDIMENTOS QUE TRATAM
SOBRE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PARTES
COM INTERESSES CONTRAPOSTOS - PRESENÇA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA LEI - LIBERDADE DOS
PARTIDOS EM GERIR SUAS LISTAS DE FILIADOS - FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA QUE CONSUBSTANCIA MATÉRIA INTERNA
CORPORIS - EVIDENTE BOA-FÉ DOS ENVOLVIDOS - FILIAÇÕES
CONSIDERADAS VÁLIDAS DESDE AS DATAS CONSTANTES
DAS RESPECTIVAS FICHAS DE FILIAÇÃO. (Grifo acrescido)
(TRESC. RDJE n. 6617 - Jacinto Machado/SC. ACÓRDÃO n 31359
de 10/08/2016. Relator(a) RODRIGO BRANDEBURGO CURI;
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 141, Data 16/08/2016, Página
7-8)
Enfim, neste panorama, deve prevalecer a vontade externada pela
requerente, como também pareceu ao douto Promotor de Justiça
Eleitoral.
Isto posto, defiro o pedido formulado pelo requerente, a fim de que
prevaleça a sua filiação partidária ao Partido Liberal de Anita
Garibaldi e determino que o Cartório Eleitoral proceda, no Sistema
FILIA, independentemente do trânsito em julgado:
a) ao cancelamento da filiação partidária de JOÃO PAULO
SALMÓRIA, inscrição eleitoral nº 0381 2052 0965, junto ao Partido
Cidadania de Anita Garibaldi;
b) à reversão do cancelamento do registro de filiação partidária de
JOÃO PAULO SALMÓRIA, inscrição eleitoral nº 0381 2052 0965,
junto ao Partido Liberal de Anita Garibaldi.
c) determino que o Partido Cidadania de Anita Garibaldi retire a
filiação do requerente do registro interno.
d) encaminhe-se cópia do presente processo à Delegacia de Polícia
Civil de Anita Garibaldi para averiguar eventual fraude ou falsificação
de ficha de filiação de partidária do requerente no Partido Cidadania
de Anita Garibaldi.
Intime-se o requerente, o Partido da República e o Partido Cidadania
da presente sentença, preferencialmente por whatsapp ou e-mail.
Após, arquive-se.
ANITA GARIBALDI/ SC, 31 de julho de 2020.
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
(Assinado digitalmente)
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58ª Zona Eleitoral - Maravilha
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060009273.2020.6.24.0058
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - MUNICIPAL - SANTA
TEREZINHA DO PROGRESSO - SC
RESPONSÁVEL: SELMAR MAGRO, NILO JORGE DELALIBERA
Advogado do(a) REQUERENTE: SALETE INES WESCHENFELDER
- SC27699
Advogado
do(a)
RESPONSÁVEL:
SALETE
INES
WESCHENFELDER - SC27699
SENTENÇA
Trata-se de autos relativos à Prestação de Contas do Partido Liberal
- PL, do município de Santa Terezinha do Progresso/SC, referente
ao exercício 2016.
Verifica-se, nos termos da informação sob o evento n. 2740116 e
certidão sob o evento n. 3020321, a ocorrência de litispendência, eis
que tramitam neste juízo os autos PJE n. 060006068.2020.6.24.0058, nos quais pendente a análise de mérito das
contas partidárias para o exercício requerido, e em cujos autos a grei
partidária juntou os documentos para o regular trâmite e análise na
forma da Res. TSE n. 23.604/2019, após notificação para tal.
Assim, com fundamento no art. 337, § 3º c/c art. 485, V e § 3º, do
CPC, julgo extinto o presente feito, sem análise do mérito.
Intime-se.
Arquive-se.
Maravilha/SC, 31 de julho de 2020.
Guilherme Augusto Portela de Gouvêa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004417.2020.6.24.0058
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- MUNICIPAL - IRACEMINHA - SC
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA LAIS KNAESEL SC36500
DESPACHO
Trata-se de Prestação de Contas do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, do município de Iraceminha/SC.
Considerando que o instrumento de procuração acostado à petição
inicial, sob o evento n. 2088622 (pág. 01), traz como outorgante tão
somente o partido político, sem que haja nos autos instrumento de
procuração no qual os dirigentes partidários constituam procurador
na condição de responsáveis, determino, com fundamento no art. 32
da Res. TSE n. 23.604/2020, a intimação do Partido da Social
Democracia Brasileira, do município de Iraceminha/SC, por sua
procuradora constituída nos autos, para que regularize a
representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, com integral
observância do disposto no art. 29, § 2º, II e art. 31, II, da
supracitada Resolução.
Maravilha/SC, 31 de julho de 2020.
Guilherme Augusto Portela de Gouvêa
Juiz Eleitoral

60ª Zona Eleitoral - Guaramirim
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 018/2020
De ordem da Excelentíssima Senhora Tatiana Cunha Espezim,
MMª. Juíza Eleitoral da 060ª Zona Eleitoral - Guaramirim/SC,
designada pelo Procedimento Administrativo Eletrônico n.
23.777/2020, de 11 de julho de 2020, publicado no Diário da Justiça
Eleitoral de Santa Catarina n. 123, de 23 de julho de 2020, de acordo
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com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 00022/2020,
aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
e pelo Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
- TRESC, por intermédio do Procedimento Administrativo Eletrônico
n. 19392/2020 e no uso de suas atibuições legais,
Faz saber a quem possa interessar que, transcorridos quarenta e
cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina, se não houver oposição, o TRESC
eliminará os documentos relativos à ADMINISTRAÇÃO E
DISCIPLINAMENTO DE ELEIÇÕES/CONTROLE ADMINISTRATIVO
e
ADMINISTRAÇÃO
E
DISCIPLINAMENTO
DE
ELEIÇÕES/PREPARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E LOGÍSTICA
DO PROCESSO ELEITORAL, do período de 2010 a 2014, da 60ª
Zona Eleitoral.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas
expensas, o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo,
bem como a retirada ou cópia de documentos, avulsos ou processos,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de
legitimidade do pedido, dirigida à Juíza da 60ª Zona Eleitoral.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima
Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado em Guaramirim, aos 31 dias do mês de julho do ano
de 2020. Eu, Cristian Silnei Zanghelini, Técnico Judiciário, preparei e
conferi o presente Edital, que é subscrito pela Chefe de Cartório
desta Zona Eleitoral.
Griselda Claudia Curi Mafra
Chefe de Cartório
(Autorizado pela Portaria 01/2016)

61ª Zona Eleitoral - Seara
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 37/2020
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 061ª ZONA ELEITORAL DE SEARA 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 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 0600039-83.2020.6.24.0061
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO DO MUNICIPIO DE SEARA
INTERESSADO: NEUDI TREVISOL, LEVINO DETONI
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIEL DA SILVA GREBIN SC52116, NILSO BECKER JUNIOR - SC43884, EVANDRO LUIZ
POSSAN - SC46017, ADAIR PAULO BORTOLINI - SC6146,
CRISTIANO RODRIGO JLEBOVICH - SC25867
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: zona061@tre-sc.jus.br Telefone: 49-3452-4763).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como afixado no local de
costume.
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Dado e passado nesta cidade de Seara (SC), aos 31 de julho de
2020. Eu ___, Chefe de Cartório, preparei o presente edital e
subscrevi.
(Assinatura Digital)
CLAUDIA ANDREATTA
Chefe de Cartório
Portaria ZE061 n.01/2014
Portarias
PORTARIA 003/2020
Dispõe sobre a notificação de partidos políticos abrangidos pela
circunscrição da 061ª Zona Eleitoral de Seara, em se tratando de
prestação de contas devidas à Justiça Eleitoral
O Dr. Douglas Cristian Fontana, Juiz da 61ª Zona Eleitoral, que
abrange os Municípios de Seara, Arvoredo, Itá e Xavantina, no uso
das atribuições que lhe são conferidas,
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a sistemática de
comunicação entre o Cartório Eleitoral e os diretórios/comissões
provisórias municipais, regionais e nacionais dos partidos políticos,
assegurando a celeridade e economicidade com relação à
tramitação dos feitos de natureza judicial e administrativa,
CONSIDERANDO que a prestação de contas é obrigação legal cujo
prazo para cumprimento está definido na Lei 9.096/1995;
CONSIDERANDO que a Resolução TSE nº 23.571/2018
estabeleceu em seus artigos 35, caput e §2º e 41 que os órgãos de
direção estaduais e municipais devem manter atualizados perante a
Justiça Eleitoral os seus dados de endereço, telefone, fac-símile e email, bem como os de seus dirigentes;
CONSIDERANDO que os dirigentes partidários têm ciência da
existência de um Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias (SGIP), sendo que os registros são realizados pelas
agremiações partidárias, através de sua estrutura interna, e que o
sistema está disponível na rede mundial de computadores;
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 que o art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010
prevê que as intimações podem ser encaminhadas, nos casos de
expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver
disposição legal ou regulamentar nesse sentido, para o endereço,
telefone, fac-símile ou e-mail constante no cadastro eleitoral;
CONSIDERANDO que, atualmente, há ferramentas de comunicação
instantânea que permitem a notificação de partidos políticos e de
integrantes dos órgãos partidários, por meio da qual se verifique a
data de recebimento e leitura da notificação;
CONSIDERANDO que as regulamentações das últimas eleições
previram e autorizaram as citações e intimações de partidos,
candidatos e coligações via mensagem instantânea e e-mail;
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 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, relacionadas à Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO as peculiaridades advindas com a implantação do
Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas zonas eleitoras, incluindo o
acesso público à integralidade dos autos, via Internet;
CONSIDERANDO, finalmente, que a Justiça Eleitoral encontra-se
atuando em atendimento remoto para mitigação dos riscos
decorrentes da doença Covid-19, conforme Resolução TSE nº
23.616/2020, Portaria TSE nº 265/2020 e Resolução TRE-SC nº
8.015/2020;
RESOLVE:
Art. 1º. A notificação de partidos políticos quanto ao dever legal de
prestação de contas, sejam elas anuais ou eleitorais, pode ser
realizada por meio eletrônico.
§1º A notificação deve ser realizada pelo aplicativo WhatsApp do
Cartório Eleitoral, devendo ser juntada aos autos prova do
recebimento e leitura da notificação.
§2º A notificação deve ser dirigida ao número telefônico do partido
ou dos responsáveis do órgão partidário que constem dos sistemas
eleitorais.
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§3° Na impossibilidade de utilizar-se a mensagem instantânea, as
notificações poderão ser feitas por e-mail, também nos endereços
constantes nos sistemas eleitorais, em especial o Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP).
§4° As notificações serão consideradas válidas quando da
confirmação da entrega ao destinatário da mensagem ou e-mail, no
número de telefone ou endereço informado pelo partido ou
responsável, dispensada a confirmação de leitura.
Art. 2º. No caso de o partido ou os responsáveis do órgão partidário
não possuírem conta no WhatsApp ou e-mail, a notificação deve
ocorrer pelos meios convencionais.
Parágrafo Único. Enquanto a Central de Mandados do Fórum da
Comarca de Seara permanecer em Home Office em razão da
pandemia instaurada pelo novo coronavírus, ficam dispensados os
encaminhamentos de intimações ou notificações para tal setor na
medida em que os oficiais de justiça estão intimando e notificando
via aplicativos de mensagens instantâneas e e-mails o que pode ser
feito pelo Cartório, disposto nesta Portaria.
Art. 3º. O partido ou responsável notificado para sanar a ausência ou
irregularidade em sua representação processual, sem que o tenha
feito, não será intimado dos demais atos processuais, fluindo os
prazos a partir da data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico,
conforme prevê o artigo 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Art. 4º. Aplica-se esta Portaria, no que couber, aos Requerimentos
de Regularização de contas julgadas não prestadas.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral, nos termos do Provimento CRESC n. 2/2009.
Dê-se ciência.
Publique-se e cumpra-se.
Seara (SC), 03 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
DOUGLAS CRISTIAN FONTANA
Juiz Eleitoral
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de seu nome na lista especial de filiados do Partido Comunista do
Brasil.
A inclusão foi indeferida porque o requerente não apresentou a ficha
de filiação, mas apenas uma declaração manuscrita em que registra
sua intenção de candidatura futura pelo partido indicado (documento
1720866).
Indeferido o pedido, o requerente, com os embargos, acostou aos
autos uma ficha de filiação, em que estaria aposta a assinatura de
João Ghizoni (documento 1813642), membro da diretoria do PartiDo
Comunista do Brasil (documento 1819234)
Ocorre que, como certificado no documento 1819203, a assinatura
imputada a João Ghizoni na ficha de filiação apresentada pelo
requerente não guarda nenhuma semelhança com a assinatura do
dirigente constante dos registros do cadastro eleitoral (vide
documento 1819236).
O pedido, portanto, não merece acolhimento.
Registre-se, ainda que o prazo para processamento de listas
especiais era inderrogável, e encerrou-se dia 19/06/2020. A
documentação necessária à filiação deveria ter sido apresentada
tempestivamente.
Isso posto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por Helio
Nacimento Duarte.
Doutra parte, identificada divergência entre as assinaturas (ID
1819236 e ID 1813642), indicando possível indício de fraude,
encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para as
providências que entender cabíveis.
P.R.I.
Florianópolis, 22 de junho de 2020.
Laudenir Fernando Petroncini
Juiz Eleitoral

100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Juiz Eleitoral: Laudenir Fernando Petroncini
Chefe de Cartório: Grasiela Gaspar Gonçalves
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600032-44.2020.6.24.0012 /
100ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANÓPOLIS SC
REQUERENTE: HELIO DO NASCIMENTO DUARTE
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA CONCEICAO DEITOS SC30190
INTERESSADO: DIRETORIO DO PCDOB DE FLORIANÓPOLIS
DECISÃO
R.H.
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Helio do
Nacimento Duarte contra a sentença de indeferimento de inclusão de
seu nome na Lista Especial de filiados do Partido Comunista do
Brasil (ID 1765457). Alega o embargante fato novo, afirmando que
obteve acesso à ficha de filiação apenas em 20.06.2020.
É o sucinto relatório.
Dada as características administrativas de processos desta jaez,
tem-se a possibilidade de reconsideração de sentenças prolatadas,
desde que pautadas dentro dos limites jurídicos do que se propõe.
No caso em tela, contudo, não vislumbro qualquer razão para a
modificação da decisão proferida, mesmo diante do documento novo
apresentado pelo embargante.
Não se aponta nos embargos qualquer dos vícios que justificariam o
manejo do recurso, seja omissão, obscuridade ou contradição.
O documento novo apresentado, por seu turno, não se mostra
idôneo a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelo
embargante como fundamento para seu pedido inicial, de inclusão
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ANEXOS
Atos da Presidência
PAE 23869/2020
ZONA
78ª

COMARCA
Quilombo

JUIZ ELEITORAL TITULAR
JAQUELINE FÁTIMA ROVER

JUIZ ELEITORAL SUBSTITUTO
VALTER
DOMINGOS
DE
ANDRADE JÚNIOR

PERÍODO
De 10 a 19

PAE 23872/2020
ZONA
08ª

COMARCA
Canoinhas

12ª

Florianópolis

JUIZ ELEITORAL TITULAR
MARILENE
GRANEMANN
MELLO
MARGANI DE MELLO

13ª

Florianópolis

LUIZ HENRIQUE BONATELLI

22ª
57ª

Mafra
Trombudo Central

79ª

Içara

RAFAEL SALVAN FERNANDES
JULIANA ANDRADE DA SILVA
SILVY RODRIGUES
FERNANDO DE MEDEIROS RITTER

DE

JUIZ ELEITORAL SUBSTITUTO
LILIANE MIDORI YSHIBA MICHELS

PERÍODO
De 1ª a 30

LAUDENIR
FERNANDO
PETRONCINI
LAUDENIR
FERNANDO
PETRONCINI
ANDRÉ LUIZ LOPES DE SOUZA
RAPHAEL MENDES BARBOSA

De 9 a 15

FERNANDO DAL BÓ MARTINS

De 16 a 30

Dia 3
De 12 e 22
De 1º a 30

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

