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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Atos da Presidência
Portarias
Portaria P n. 88/2020
Altera os artigos 2º e 3º da Portaria P n. 157, de 17.08.2018, que
dispõe sobre a instalação do Comitê de Segurança das Eleições no
âmbito da Justiça Eleitoral catarinense, para coordenar as ações de
segurança e gerencial os potenciais riscos ao processo eleitoral.
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O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no
uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 22, inciso XXIV, da
Resolução TRESC n. 7.847, de 12.12.2011 (Regimento Interno),
- considerando o despacho proferido no PAE n. 23.103/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria altera os artigos 2º e 3º da Portaria P n. 157, de
17.08.2018, que dispõe sobre a instalação do Comitê de Segurança
das Eleições no âmbito da Justiça Eleitoral catarinense, para
coordenar as ações de segurança e gerencial os potenciais riscos ao
processo eleitoral.
Art. 2º Os artigos 2º e 3º da Portaria P n. 157/2018 passam a vigorar
com as seguintes redações:
"Art. 2º ........................................
Parágrafo único. .........................
.....................................................
VIII - Representante da Área de Inteligência do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina". (NR)
"Art. 3º ........................................
....................................................
§ 1º O Comitê de Segurança das Eleições, por meio da cooperação
do serviço de inteligência dos Órgãos de Segurança e de Proteção
indicados no parágrafo único do art. 2º, poderá antecipar medidas de
segurança de modo a evitar ameaças ao processo eleitoral, para
efeito do disposto no inciso IV do art. 3º.
§ 2º A critério da Presidência do Tribunal ou por indicação do
Comitê, poderão ser convidados representantes de outros órgãos
públicos ou entidades que possam contribuir com os trabalhos". (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, sem
prejuízo de sua publicação no Diário da Justiça Eleitoral de Santa
Catarina (DJESC) e no Boletim Interno do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina (BITRESC).
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, em Florianópolis, 3 de agosto de 2020.
Desembargador Jaime Ramos
Presidente

Decisões
Publicação n. 448-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PETIÇÃO (1338) Nº 0600154-93.2020.6.24.0000 - Balneário
Camboriú - SANTA CATARINA
RELATOR(A): FERNANDO CARIONI
REQUERENTE: LEONARDO MARTINS MACHADO
ADVOGADO: LEONARDO AMARO MALHEIROS - OAB/SC46548
ADVOGADO: LEANDRO AMARAL GAMA - OAB/SC54484
REQUERIDO: UNIÃO FEDERAL - PU/SC
DECISÃO
R.H.
01. Leonardo Martins Machado[1], interpôs recurso especial (Id
5163905) em face da decisão desta Corte, consubstanciada no
Acórdão n. 34.400 (Id 5053355), integrado pelo de n. 34.412 (Id
5140655). No primeiro decisum, a Corte, à unanimidade, rejeitou a
preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, [julgou]
improcedente a ação declaratória de nulidade de sentença ajuizada
pelo ora recorrente, por entender não demonstrada "a efetiva
ocorrência do malferimento de direitos fundamentais que tenha
comprometido a legitimidade do pronunciamento judicial de rejeição
das contas, de modo a autorizar a relativização da coisa julgada
material". No segundo, o Tribunal conheceu e rejeitou os embargos
de declaração opostos.
O recurso está fundamentado no art. 276, inciso I, alíneas "a" e "b",
do Código Eleitoral, em síntese, por (1) violação aos arts. (1.a) 350 e
351 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que não foi
intimado acerca da contestação da presente ação, o que acarretou
cerceamento de defesa, e, por conseguinte, nulidade processual;
(1.b) 75, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017, tendo em vista a
ausência de intimação acerca do parecer pós-conclusivo; (1.c) 72, §§
4º e 6º, da Resolução n. 23.553/2017, ante a ausência de notificação
do candidato para se manifestar a respeito da existência de falha,
impropriedade ou irregularidade na prestação de contas, bem assim
de não ter lhe sido dada a oportunidade de corrigir as
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irregularidades, bem como identificá-las de forma específica e
individualizada; (1.d) 10 do Código de Processo Civil, em razão de
não ter sido oportunizado ao recorrente se manifestar acerca do
parecer conclusivo, sendo nula a decisão por afrontar os princípios
do contraditório e da ampla defesa; e (2) configuração de dissídio
jurisprudencial entre a decisão objurgada e a proferida pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte[2], a qual entendeu "que a
parte deveria ser intimada acerca do [...] Parecer [conclusivo],
anulando a sentença que desaprovou as contas por cerceamento de
defesa" (Id 5163905, pág. 19) .
02. Com a publicação do Acórdão no Diário da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina em 24.07.2020[3] (Certidão Id 5201955), o recurso
protocolizado em 24.07.2020 (Id 5163855) é tempestivo.
03. Para que seja admitido o especial, cumpre ao recorrente
comprovar que a decisão da Corte viola expressamente disposição
da Constituição da República ou de lei (art. 121, § 4o, I, CR) ou que
diverge de decisões de outros Tribunais em casos similares (art. 121,
§ 4o, II, CR).
03.01. O recorrente não demonstrou existência de afronta a qualquer
artigo da Constituição da República ou de lei. Limitou-se a manifestar
inconformismo com a decisão, pretendendo, a toda evidência, seja
ela reexaminada e ajustada a sua interpretação, no sentido de que a
ausência de intimação da contestação no presente processo, bem
assim do parecer conclusivo nos autos da Prestação de Contas n.
0601642-54.2018.6.24.0000 acarretaram a nulidade das decisões
proferidas pelo Tribunal.
A Corte, em contrapartida - à unanimidade - firmou o entendimento
assentado no voto condutor dos acórdãos recorridos, amparados na
decisão liminar proferida pelo Relator, in verbis:
- Quanto à afronta aos arts. 72, §§ 4º e 6º, e 75 da Resolução TSE n.
23.553/2017:
"O embargante insiste na tese de que a decisão de desaprovação
das contas de campanha seria nula diante [da] ausência de
intimação após a emissão do parecer técnico conclusivo, apontando
a falta de manifestação do Tribunal sobre o disposto no art. 75 da
Resolução TSE n. 23.553/2017, com este teor:
Art. 75. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha
dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de
contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se
no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade
e/ou impropriedade apontada.
Ocorre que o possível desrespeito a esse comando normativo não foi
mencionado pelo embargante na exordial, a qual se limitou a indicar
apenas a violação ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 72 da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Logo, não há como exigir a manifestação do Pleno a respeito de
alegação que sequer foi apresentada pela parte como fundamento
jurídico para a sua pretensão.
A propósito, rememoro que ‘a inovação recursal é incabível em sede
de embargos na medida em que se trata de recurso de natureza
integrativa destinado apenas a sanar eventual vício, nos estritos
termos do art. 275 do Código Eleitoral' (TSE, REspe n. 060019478,
Rel. Min. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 120, Data 19/06/2020).
De qualquer modo, essa questão processual foi exaustivamente
enfrentada pela decisão embargada, consoante excerto abaixo
transcrito:
A mera leitura de mencionados dispositivos demonstra a manifesta
ausência de plausibilidade jurídica da alegação, porquanto a
notificação do candidato após o parecer conclusivo somente é
impositiva caso não tenha sido anteriormente intimado para se
manifestar sobre as falhas ou irregularidades que fundamentam essa
manifestação técnica.
No caso, o requerente, ainda antes do parecer conclusivo, foi
devidamente intimado para trazer aos autos a documentação
comprobatória das despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, bem como sobre a necessidade de regularizar sua
representação processual.
Não obstante, o Juiz Wilson Pereira Junior, então Relator da
prestação de contas, foi cauteloso e teve o cuidado de determinar
nova intimação pessoal do requerente, muito provavelmente por
conta da preocupação com as consequências decorrentes de
eventual acolhimento da manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas (ID
4015755 - fl. 26-27).
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[...]
Ressalto que, nessa fase processual, não era necessária nova
intimação do prestador de contas, pois todas as falhas apontadas no
parecer técnico conclusivo já eram de seu conhecimento.
Logo a seguir, houve o julgamento das contas por este Tribunal, com
a decisão pela desaprovação, [acompanhada] da determinação de
devolução ao erário da quantia de R$ 56.686,42.
Dentro desse contexto fático, mostra-se desarrazoado sustentar
qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ao requerente foram concedidas, de forma tempestiva e adequada,
todas as oportunidades previstas na resolução de regência para
apresentar as justificativas e os documentos necessários para
sanear as irregularidades apontadas pela análise técnica no exame
da sua prestação de contas de campanha.
Dito isso, a suposta omissão suscitada pelo embargante é
manifestamente infundada, pois todas as questões imprescindíveis à
solução da controvérsia foram devidamente analisadas pela decisão
colegiada, a qual expôs, de forma bastante clara, as razões de
convencimento que motivaram a improcedência da ação.
Nesse sentido, emerge inequívoco o propósito do embargante de
questionar os fundamentos invocados pelo acórdão embargado ao
examinar os fatos em face da legislação que disciplina a matéria,
revelando a clara intenção de levantar novos argumentos que
permitam rediscutir o mérito da decisão deste Tribunal, o que não é
admissível na estreita via recursal dos embargos declaratórios"
(Acórdão TRESC n. 34.412, Id. 5140655).
E, ainda:
"Por oportuno, também reproduzo o teor da decisão liminar que
indeferiu o pedido cautelar:
[...]
A intimação das decisões que determinaram a baixa dos autos em
diligências observaram fielmente as normas legais fixadas para a
comunicação dos atos processuais.
[...]
Não fosse isso, os autos revelam que o requerente foi, em verdade,
beneficiado processualmente, pois intimado para se manifestar antes
da decisão do Tribunal, em situação que sequer exigia a legislação.
Por fim, a desídia do advogado contratado pelo requerente também
não constitui motivo juridicamente razoável para a concessão da
medida cautelar, notadamente porque as hipóteses que justificam a
nulidade das decisões judiciais não podem decorrer de eventual
conduta imprudente das partes e seus procuradores.
As razões expostas na decisão liminar são suficientes para dirimir a
controvérsia, porquanto não identifiquei, após análise mais acurada
dos autos, a ocorrência de qualquer desrespeito ao devido processo
legal durante a tramitação da prestação de contas do requerente
capaz de justificar, em caráter excepcional, a desconstituição da
coisa julgada" (Acórdão TRESC n. 34.400, Id 5053355).
No tocante à alegada afronta aos arts. 10, 350 e 351 do Código de
Processo Civil, conforme consignado pela Corte, o recorrente, na
exordial, "se limitou a indicar apenas a violação ao disposto nos §§
3º e 4º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017", razão pela qual
firmou seu entendimento pela impossibilidade de se "exigir a
manifestação do Pleno a respeito de alegação que sequer foi
apresentada pela parte como fundamento jurídico para a sua
pretensão" (Acórdão TRESC n. 34.412, Id. 5140655).
Ainda assim, o Tribunal compreendeu que a "questão processual foi
exaustivamente enfrentada pela decisão embargada"[4], nos termos
do excerto reproduzidos às págs. 02-03 da presente decisão.
De mais a mais, vê-se que se trata apenas de interpretações
dissonantes quanto à aplicabilidade da norma ao caso concreto, o
que não é suficiente a ensejar a subida do recurso especial: a
afronta a embasá-lo deve ser direta e expressa, e não subjetiva,
pessoal, de sorte que o puro e simples inconformismo da parte com
o veredicto não autoriza a sua admissão.
Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça: "[para que o
recurso especial seja admitido] a afronta deve ser direta - contra a
literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de
interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, que dão ensejo a
debates na seara judicial" (STJ, Segunda Seção, AR n. 3748/SC,
Min. Maria Isabel Galotti, DJe de 02.03.2015).
03.02. Também não trouxe dissídio jurisprudencial a amparar a
subida do recurso, porquanto, em que pese tenha efetuado cotejo
analítico entre a decisão recorrida e o paradigma (RE n. 6560 do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte), não restou
comprovada a similitude fática das situações retratadas.
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Isso porque, o presente processo trata de Ação Declaratória de
Nulidade de Sentença proferida na prestação de contas de
campanha de candidato ao cargo de deputado federal, o qual,
regularmente intimado do relatório preliminar da unidade técnica[5],
manteve-se silente, razão pela qual a referida Unidade emitiu
parecer conclusivo pela não prestação de contas, por ausência de
instrumento de mandato para constituição de advogado, com a
determinação de recolhimento ao erário do montante de R$
79.000,00[6] (setenta e nove mil reais). Havida nova intimação, o
patrono do recorrente manifestou-se pontualmente sobre as
irregularidades apontadas, com a apresentação de notas fiscais.
Emitido novo parecer conclusivo, houve o julgamento das contas
pelo Tribunal, com a sua desaprovação[7].
Já o paradigma trata de uma decisão proferida no bojo da prestação
de contas de partido político, na qual o Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Norte compreendeu que a ausência de intimação do
prestador para se manifestar sobre as irregularidade e/ou
impropriedades apontadas no parecer técnico após a apresentação
de contas retificadora determinou a anulação dos atos praticados e
retorno dos autos à origem para renovação da intimação.
Nesse contexto, as situações fáticas têm dessemelhanças
fundamentais que acabaram por levar, nos casos concretos, a
conclusões diferentes por parte dos tribunais.
Como se vê, não restou configurada a similitude fática entre os
julgados. Nesse sentido, aliás, é a reiterada jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral: para a configuração do dissídio
jurisprudencial é "indispensável o cotejo analítico de sorte a
demonstrar a devida similitude fática entre os julgados" (AgR-REspe
n. 181-44, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJE de
11.02.2016). [Grifou-se]
04. Ante o exposto, ausentes os pressupostos de sua
admissibilidade, nego seguimento ao recurso interposto.
Intime-se.
À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para as
providências a seu cargo.
Florianópolis, 30 de julho de 2020.
Desembargador JAIME RAMOS
Presidente
[1] Candidato ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2018, teve
desaprovada a sua prestação de contas de campanha, sendo
determinada "a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
56.686,42 (cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e
quarenta e dois centavos), correspondente a despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação
documental (TRE-SC. Ac. n. 34.009, de 14.11.2019, Rel. Juiz Wilson
Pereira Junior).
[2] RE n. 6560, Pureza/RN, Relator Ricardo Tinoco De Góes, julgado
em 22.08.2019 e publicado no DJE em 26.08.2019, páginas 2/3.
[3] Considerado publicado dia 27.07.2020.
[4] Acórdão TRESC n. 34.412, Id. 5140655.
[5] Que apontava a necessidade de juntada de documentos fiscais
que comprovassem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário, bem assim para apresentar a
procuração outorgando poderes ao advogado que protocolizou as
contas.
[6] Referente à soma dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
[7] E determinação de "devolução ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 56.686,42 (cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais
e quarenta e dois centavos), correspondente a despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação
documental (TRE-SC. Ac. n. 34.009, de 14.11.2019, Rel. Juiz Wilson
Pereira Junior).
Florianópolis, 03 de agosto de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

Atos Delegados
Publicação n. 447-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
EDITAL
Prazo: 15 dias
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 060016644.2019.6.24.0000
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PROCEDÊNCIA: Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR: RODRIGO FERNANDES
REQUERENTE: PODEMOS (PODE) - ESTADUAL - SC
ADVOGADO: THAIS HELENA PEREIRA DE MOURA BASTOS OAB/SC50631
ADVOGADO: RONALDO CARIONI BARBOSA JUNIOR OAB/SC52649
ADVOGADO: KAROLINA DIB DE ALMEIDA - OAB/SC56725
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
INTERESSADO: VILSON SANDRINI FILHO
INTERESSADO: SALVIO GIACOMOZZI
INTERESSADO: WALDEMAR BORNHAUSEN NETO
ADVOGADO: THAIS HELENA PEREIRA DE MOURA BASTOS OAB/SC50631
ADVOGADO: RONALDO CARIONI BARBOSA JUNIOR OAB/SC52649
ADVOGADO: KAROLINA DIB DE ALMEIDA - OAB/SC56725
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
INTERESSADO: TIAGO MEURER DA SILVA
ADVOGADO: THAIS HELENA PEREIRA DE MOURA BASTOS OAB/SC50631
ADVOGADO: RONALDO CARIONI BARBOSA JUNIOR OAB/SC52649
ADVOGADO: KAROLINA DIB DE ALMEIDA - OAB/SC56725
ADVOGADO: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES OAB/SC41094
ADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935
ADVOGADO: ALESSANDRO BALBI ABREU - OAB/SC15740
A Coordenadora de Registro e Informações Processuais do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina, nos termos do § 2º do art. 32
c/c parágrafo único do art. 35 da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de
1995, e do § 2º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604, de 17 de
dezembro de 2019, FAZ SABER que se encontra disponível para
consulta pública, no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe)
deste
Tribunal
(https://pje.tre-sc.jus.br:8443/pjeweb/ConsultaPublica/listView.seam), a prestação de contas do
partido acima nominado referente ao exercício financeiro de 2018;
CIENTIFICA os partidos políticos que terão o prazo de 5 (cinco) dias,
após o término do prazo de 15 (quinze) dias do presente edital, para
(1) impugnar a prestação de contas apresentada, bem como (2)
relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados
estejam sujeitos (parágrafo único do art. 35 da Lei n. 9.096/1995 c/c
§ 2º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Observações:
(1) a impugnação à prestação de contas deve ser formulada em
petição fundamentada e juntada aos autos pelo impugnante por meio
do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-SC,
disponível em https://pje.tre-sc.jus.br:8443/pje-web/login.seam (§ 3º
do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604/2019); e
(2) o requerimento de abertura de investigação deve ser autuado na
classe Representação por meio do sistema de Processo Judicial
Eletrônico (PJe) do TRE-SC, disponível em https://pje.tresc.jus.br:8443/pje-web/login.seam (§ 4º do art. 31 da Resolução TSE
n. 23.604/2019).
Florianópolis, 31 de julho de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais.
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Atos dos Relatores
Decisões
Publicação n. 446-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 0600216-36.2020.6.24.0000
- Nova Veneza - SANTA CATARINA
RELATOR(A): JAIME PEDRO BUNN
IMPETRANTE: MOACIR ANTONIO BILLIERI
ADVOGADO: MARCEL LODETTI FABRIS - OAB/SC37255
IMPETRADO: JUIZ DA 98ª ZONA ELEITORAL - CRICIÚMA
DECISÃO LIMINAR - URGENTE
Retornam os autos após a decisão deste Tribunal que, por meio do
Acórdão n. 34.420, de 27 de julho de 2020 - no qual restei vencido,
juntamente com os Desembargadores Jaime Ramos e Fernando
Carioni -, deu provimento ao Agravo regimental para reformar a
decisão monocrática que proferi, de indeferimento da inicial do
mandado de segurança.
Conforme consignado na decisão colegiada, o mandado de
segurança tem por escopo - verificada a imprópria valoração de
tempestividade realizada na Instância de origem -, içar a apelação
para que o juízo de admissibilidade seja feito por este Tribunal, uma
vez demarcada a competência privativa desta Ápela, nos termos do
art. 267, § 6º, do Código Eleitoral, o que caracteriza o necessário
fumus bonis iuris.
Já o periculum in mora se revela na própria argumentação do
impetrante, que ao requerer a medida liminar, destaca seu desígnio
de lançar-se ao pleito vindouro, cuja análise das condições de
elegibilidade e causas de inelegibilidade devem ser feitas em
momento e juízo próprios e oportunos, consoante art. 11, § 10, da
Lei n. 9.507/1997.
Nestes termos, com fundamento no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009
e no Acórdão TRESC n. 34.420, defiro a medida liminar requerida no
ID 4428805 e determino, antes mesmo das informações da
autoridade coatora, a imediata subida do recurso interposto nos
autos da Petição Cível n. 0600010-26.2019.6.24.0010 (Pedido de
regularização de contas não prestadas) a este Tribunal, que deverá
ser autuado e distribuído nesta Instância, observado o disposto no
art. 37, III, do Regimento Interno, e, ato contínuo, ser remetido à
douta Procuradoria-Regional Eleitoral.
Desde já, solicitem-se eventuais informações que a autoridade dita
coatora - o Juiz da 98ª Zona Eleitoral -tem a prestar, encaminhandose, para tanto, cópia da petição inicial deste Mandado de Segurança
e do Acórdão TRESC n. 34.420, consoante o art. 7º, I, da Lei n.
12.016/2009.
Com a manifestação do juízo zonal, abra-se vista dos autos à douta
Procuradoria-Regional Eleitoral.
Cumpra-se com urgência. Dê-se prioridade ao feito.
Intimem-se.
Florianópolis, 3 de agosto de 2020.
Juiz JAIME PEDRO BUNN, Relator
Florianópolis, 03 de agosto de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.
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ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral - Araranguá
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060000412.2020.6.24.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE ARARANGUÁ
SCREQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTAAdvogado do(a) REQUERENTE:
ROBSON TIBURCIO MINOTTO - SC16380
DESPACHO
Intime-se o PDT de Maracajá para que proceda à juntada aos autos
dos extratos de todas as contas bancárias do partido político
referentes ao ano de 2019, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma
requerida pelo Ministério Público Eleitoral.Havendo movimentação,
deverá o partido prestar as contas em 72 horas.Em caso
negativo,arquivem-se os autos, dispensando-se qualquer intimação
aos partidos e anotando-se, no sistema SICO da Justiça Eleitoral,
apenas para fins de registro, a apresentação e a aprovação das
contas, conforme decisão já proferida.Araranguá, 31 de julho de
2020.
Thania Mara LuzJuíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060000191.2019.6.24.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE ARARANGUÁ
SCREQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
MUNICIPAL - BALNEARIO ARROIO DO SILVA - SCAdvogado do(a)
REQUERENTE:
ROBSON
TIBURCIO
MINOTTO
SC16380DESPACHOIntime-se o PDT de Balneário Arroio do Silva
para que proceda à juntada aos autos dos extratos de todas as
contas bancárias do partido político referentes ao ano de 2017, no
prazo de 05 (cinco) dias, na forma requerida pelo Ministério Público
Eleitoral.Havendo movimentação, deverá o partido prestar as contas
em 72 horas.Em caso negativo,arquivem-se os autos, dispensandose qualquer intimação aos partidos e anotando-se, no sistema SICO
da Justiça Eleitoral, apenas para fins de registro, a apresentação e a
aprovação das contas, conforme decisão já proferida.Araranguá, 30
de julho de 2020.
Thania Mara LuzJuíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060000361.2019.6.24.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE ARARANGUÁ
SCREQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
MUNICIPAL - BALNEARIO ARROIO DO SILVA - SCAdvogado do(a)
REQUERENTE:
ROBSON
TIBURCIO
MINOTTO
SC16380DESPACHOIntime-se o PDT de Balneário Arroio do Silva
para que proceda à juntada aos autos dos extratos de todas as
contas bancárias do partido político referentes ao ano de 2018, no
prazo de 05 (cinco) dias, na forma requerida pelo Ministério Público
Eleitoral.Havendo movimentação, deverá o partido prestar as contas
em 72 horas.Em caso negativo,arquivem-se os autos, dispensandose qualquer intimação aos partidos e anotando-se, no sistema SICO
da Justiça Eleitoral, apenas para fins de registro, a apresentação e a
aprovação das contas, conforme decisão já proferida.Araranguá, 30
de julho de 2020.
Thania Mara LuzJuíza Eleitoral

3ª Zona Eleitoral - Blumenau
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600070-83.2020.6.24.0003
Representante: Ministerio Público do Estado de Santa Catarina
Representado: Edinei Pinheiro
Advogado: Paulo Henrique Alves de Carvalho Junior, OAB/SC 37303
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SENTENÇA
RELATÓRIO
Trata-se de representação por prática de propaganda eleitoral
antecipada proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Edinei Pinheiro, devidamente qualificado.
Aduz, em síntese, que chegou ao conhecimento da Promotoria de
Justiça que o representado vem distribuindo panfletos onde há
divulgação de sua candidatura, bem como, supostamente, a intenção
de captar votos de modo explícito.
Mencionou, ainda, a utilização pelo representado da rede social
instagram para a postagem de mensagens com cunho eleitoral e que
também evidenciariam a sua pré-candidatura.
Juntou documentos.
Citado para apresentar resposta, o representado pugnou pela
improcedência da representação, no sentido de que nos panfletos
referenciados não existe pedido explícito de votos, de forma que não
haveria que se falar em propaganda eleitoral antecipada.
É o relato do necessário.
FUNDAMENTAÇÃO
Sobre a propaganda eleitoral, cediço que, via de regra, somente é
permitida a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, na forma do
art. 36 da Lei 9.504/97.
Contudo, diante da situação de calamidade sanitária que afetou e
continua a afetar quase que a integralidade do território brasileiro, foi
promulgada a Emenda Constitucional - EC nº 107, tendo sido
introduzidas significativas alterações no calendário eleitoral quanto
aos pleitos municipais previstos para outubro de 2020, de forma que
realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29
de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver.
Dentre elas, destaca-se o inciso IV, do §1º, do art. 1º da referida
Emenda: IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda
eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput do art. 240
da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
Nada obstante, dispõe o art. 36-A e incisos da mencionada Lei n.
9.504/97 acerca das hipóteses que não configuram propaganda
eleitoral antecipada, de forma que, em tese, às situações ali
delineadas excepcionam-se aplicação da regra prevista no art. 36,
acima mencionado.
Deve-se levar em conta, ainda, que a fase de pré-campanha não
está sujeita à prestação de contas e deve ser gratuita, sob pena de
ocorrer à violação do princípio de igualdade entre os pré-candidatos
e da nítida separação de conteúdo entre as duas fases da campanha
eleitoral.
Art. 36-A Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet (Lei no 9.504/1997, art.
36-A, caput, I a VII e §§):
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos
em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, na
televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e
projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão
o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da
organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas
públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades serem divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os précandidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos
pessoais e aplicativos (apps);
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido político, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 da Lei no 9.504/1997.
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A disposição, inclusive, foi reproduzida no art. 3º da Resolução n.
23.610/2019 do TSE.
Saliento que tais regras devem ser interpretadas restritivamente,
porque criaram uma exceção à proibição geral de propaganda
eleitoral extemporânea, aproximando essas atividades dos précandidatos, de fato, da propaganda eleitoral.
A distinção entre elas está balizada exatamente pelas hipóteses dos
incisos do art. 36-A. O propósito da lei foi o de permitir algumas
condutas, dentro de certos limites - levando em consideração que,
tendo havido uma redução no tempo de campanha para as eleições
deste ano (que começa em 16/08/2020) os futuros candidatos
deveriam, de alguma forma, ter a oportunidade de manifestar-se,
pois campanha eleitoral é prerrogativa de quem é candidato indicado
como tal pelas convenções partidárias.
Volvendo ao caso em apreço, quanto ao meio utilizado, os materiais
impressos não são vedados pela legislação em período de
campanha eleitoral, de forma que, por outro lado, a lei eleitoral não
se dispôs a regulamentar sua utilização no período de précampanha, tendo vedado, neste caso, o pedido explícito de voto.
Assim, quanto ao seu conteúdo, infiro não ser possível abstrair do
material divulgado a existência de pedido de voto de forma explícita,
não sendo possível, ainda, aferir a sua capacidade de influenciar ou
angariar votos de forma antecipada.
Ademais, não se olvide que a propaganda eleitoral antecipada, sem
postulação explícita, pode ocorrer por meio de fato que indique de
modo inequívoco o pedido de voto, entretanto, o conteúdo dos
panfletos impugnados não levam a tal conclusão, estando dentro dos
limites estabelecidos na legislação eleitoral.
O material, a toda evidência, limita-se a exaltar as qualidades
pessoais do representado, ao passo que as imagens que a
acompanham não denotam irregularidade no viés da legislação
eleitoral. Outrossim, aqui também não se observa pedido explícito de
votos, cujo conteúdo, em verdade, retrata inegável pedido de apoio
político e divulgação da pré-candidatura, o que é permitido pelo 36A, II, III, V, VI, §2º e 57-A da Lei n. 9.504/1997, com a redação atual
dada pela Lei n. 13.165/2015.
Tenho, pois, que os conteúdos impugnados não configuram, por
isso, propaganda eleitoral extemporânea.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo improcedente a representação proposta pelo
Ministério Público Estadual em face de Edinei Pinheiro.
Publique-se. Registre-se. Intime-se (preferencialmente por email).
Blumenau, 03 de agosto de 2020
Cíntia Gonçalves Costi
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/Blumenau

8ª Zona Eleitoral - Canoinhas
Atos Judiciais
Editais
Prestação de Contas Anual nº 0600068-98.2020.6.24.0008
Requerente: Partido Social Liberal Municipal - Três Barras - SC
Responsável: Ernani Wogeinaki Junior, Cleusa Teresinha de Oliveira
Correa
Advogado do(a) Requerente: Suelen Adur Wogeinaki - OAB/SC
48965
Advogado do(a) Requerente: Suelen Adur Wogeinaki - OAB/SC
48965
Advogado do(a) Requerente: Suelen Adur Wogeinaki - OAB/SC
48965
Ato Ordinatório - Intimação
Fica o requerente e seu Advogado intimado do relatório preliminar
juntado aos autos supra indicados e abaixo transcrito, para que
responda, ou complemente as informações ou documentos, no prazo
de 5 (cinco) dias:
"Relatório Preliminar
Em vista do que dispõe a Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
bem como a Resolução TSE n. 23.546/2017, apresenta-se o
Relatório dos Exames efetuados sobre a Prestação de Contas do
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Partido acima nominado, abrangendo a movimentação financeira
efetuada no exercício 2019.
Os exames foram direcionados para a verificação da regularidade e
correta apresentação das contas, resultando na constatação da
impropriedade e/ou irregularidade resumida a seguir:
- Não foram apresentados os extratos bancários consolidados e
definitivos da conta corrente 7758-5 (outros recursos), agência 52787, banco 001, conforme exigido pelo art. 29, inciso V, da Resolução
TSE n. 23546/2017, sendo que referidos extratos devem
corresponder ao período integral do exercício em análise.
Assim, solicita-se a conversão do feito em diligência a fim de que o
partido requerente manifeste-se acerca da falha apontada.
É o relatório. À consideração do Exmo. Juiz Eleitoral.
Canoinhas, 31 de julho de 2020.
Fabiano Costa Belinski
Examinador"
Observações: Os documentos faltantes devem ser juntados
mediante peticionamento no PJe..
Canoinhas, 31 de julho de 2020.
Fabiano Costa Belinski
Cartório da 8ª Zona Eleitoral - Canoinhas/SC

9ª Zona Eleitoral - Concórdia
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 035/2020
Prazo: 5 (cinco) dias
O Chefe de Cartório da 009ª ZONA ELEITORAL DE
CONCÓRDIA/SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o partido político e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2019, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n.
23.604/2019, sendo facultado a qualquer interessado, após o
período de publicação deste edital, 05 (cinco) dias, apresentar, no
prazo de 03 (três) dias, impugnação, em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600321-13.2020.6.24.0000
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC
INTERESSADOS: TARCILIO SECCO, LEONARDO ANTONIO
MACHADO
ADVOGADO(A): PAULO CESAR SAATKAMP - OAB/SC 13284-A
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
a partir da numeração acima informada. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona009@tre-sc.jus.br Telefone: 49 98800-8703).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral, Dr. Ildo Fabris Junior, fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Concórdia/SC, aos 3 de agosto de
2020. Eu, Leonardo Gomes Coutinho, Chefe de Cartório, preparei o
presente edital e subscrevi.
Leonardo Gomes Coutinho
Chefe de Cartório
Autorizado pela Portaria ZE 009 n. 003/2019
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10ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002121.2020.6.24.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE:
PARTIDO
SOCIALISMO
E
LIBERDADE
MUNICIPAL - CRICIÚMA - SC
RESPONSÁVEL: CAREN DELFINO PIVETTA, ELAINE MILANEZ
CLEZAR
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO MAZZURANA
MONGUILHOTT - SC25607
DESPACHO
Trata-se de processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais,
apresentado pelo diretório municipal do Partido Socialismo e
Liberdade desta cidade, referente ao exercício financeiro de 2019.
Preconiza o art. 32 de Resolução TSE n. 23.604/2019:
Verificada a ausência ou irregularidade de representação processual
do órgão partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá
o processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob
pena de fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data
da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
§1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se
responsáveis financeiros pelas contas prestadas, solidariamente com
o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os
tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de
contas.
A certidão (ID 2818169) e seus anexos (certidões de composição
partidária) indicam que os responsáveis financeiros durante o ano de
2019 são distintos dos que constam nas procurações e Ata
apresentadas pelo partido, sendo que não havia sido incluído
responsável pelo partido no polo ativo.
Assim, suspendo o processo pelo prazo de 15 dias e determino que
o diretório municipal do Partido Socialismo e Liberdade de Criciúma
regularize a representação processual dos responsáveis financeiros
do exercício financeiro de 2019, consignados como Presidente(s) e
Secretário de Finança(s), durante toda a vigência do respectivo
exercício, conforme certidão acima citada, sob pena de fluência dos
respectivos prazos processuais.
Cumprida ou não a determinação, dê-se prosseguimento ao feito nos
termos do art. 44 da citada Resolução.
P.R.I.
Criciúma, 24 de julho de 2020
Fabiano Antunes da Silva
Juiz Eleitoral da 10ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002206.2020.6.24.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL CRICIÚMA - SC
RESPONSÁVEL: RICARDO FABRIS, JUAREZ DE JESUS DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO FERREIRA - SC51239
DESPACHO
Trata-se de processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais,
apresentado pelo diretório municipal do Partido Social Democrático
desta cidade, referente ao exercício financeiro de 2019.
Preconiza o art. 32 de Resolução TSE n. 23.604/2019:
Verificada a ausência ou irregularidade de representação processual
do órgão partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá
o processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob
pena de fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data
da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
§1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se
responsáveis financeiros pelas contas prestadas, solidariamente com
o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os
tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de
contas.
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As certidões ID 2826885 e ID 2828315 e seus anexos (certidões de
composição partidária) indicam que dos responsáveis financeiros
durante o ano de 2019 nem todos são os mesmos que atualmente
exercem os respectivos cargos, ocupantes primeiros do polo ativo
destes autos.
Nota-se que não há instrumento de procuração nos presentes autos
devidamente outorgado pelos responsáveis.
Assim, suspendo o processo pelo prazo de 15 dias e determino que
o diretório municipal do Partido Social Democrático de Criciúma
regularize a representação processual dos responsáveis financeiros
do exercício financeiro de 2019, consignados como Presidente(s) e
Tesoureiro(s), durante toda a vigência do respectivo exercício,
conforme consignado nas certidões acima citadas, sob pena de
fluência dos respectivos prazos processuais.
Cumprida ou não a determinação, dê-se prosseguimento ao feito nos
termos do art. 44 da citada Resolução.
P.R.I.
Criciúma, 24 de julho de 2020
Fabiano Antunes da Silva
Juiz Eleitoral da 10ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002388.2020.6.24.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL MUNICIPAL CRICIÚMA - SC
RESPONSÁVEL: ALLISON JOSÉ MACHIAVELLI PIRES, EDSON
LUIZ DO NASCIMENTO
Advogado do(a) INTERESSADO: MURILO DE MORAES - SC29012
DESPACHO
Trata-se de processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais,
apresentado pelo diretório municipal do Partido Social Liberal desta
cidade, referente ao exercício financeiro de 2019.
Preconiza o art. 32 de Resolução TSE n. 23.604/2019:
Verificada a ausência ou irregularidade de representação processual
do órgão partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá
o processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob
pena de fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data
da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
§1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se
responsáveis financeiros pelas contas prestadas, solidariamente com
o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os
tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de
contas.
A certidão ID 2873998 e seus anexos (certidões de composição
partidária) indicam que os responsáveis financeiros durante o ano de
2019 não são os mesmos que atualmente exercem os respectivos
cargos, ocupantes primeiros do polo ativo destes autos.
Nota-se que não há instrumento de procuração nos presentes autos
devidamente outorgado pelos responsáveis.
Assim, suspendo o processo pelo prazo de 15 dias e determino que
o diretório municipal do Partido Social Liberal de Criciúma regularize
a representação processual dos responsáveis
Financeiros do exercício financeiro de 2019, consignados como
Presidente(s) e Tesoureiro(s), durante toda a vigência do respectivo
exercício, conforme consignado na certidão acima citada, sob pena
de fluência dos respectivos prazos processuais.
Cumprida ou não a determinação, dê-se prosseguimento ao feito nos
termos do art. 44 da citada Resolução.
P.R.I.
Criciúma, 27 de julho de 2020
Fabiano Antunes da Silva
Juiz Eleitoral da 10ª ZE

14ª Zona Eleitoral - Ibirama
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004622.2020.6.24.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE IBIRAMA SC
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REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO MUNICIPAL IBIRAMA - SC
RESPONSÁVEL: JAIR FRANCISCO, JAIME HENRIQUE DE
OLIVEIRA
ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE: JUAN RAFAEL DE
OLIVEIRA OAB/SC N. 45.061
ADVOGADO(A) DO(A) RESPONSÁVEL: JUAN RAFAEL DE
OLIVEIRA OAB/SC N. 45.061
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
* Republicação por erro material, Art. 12 da Portaria P n.
617/2007 - DJESC edição n. 130, Página 5 de 03/08/2020

16ª Zona Eleitoral - Itajaí
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
016ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600089-50.2020.6.24.0016
REQUERENTE: AMARILDO ANTENOR VIEIRA
Advogado do REQUERENTE: GUILHERME CORREA - OAB/SC
58.684
DECISÃO. R.h.
Cuida-se de petitório em que o Requerente acima identificado, por
meio de advogado, informa e formaliza ao Juízo a existência de
ocorrência indevida envolvendo sua filiação partidária ao Partido
CIDADANIA, que afirma ter sido cancelada, por ato não reconhecido,
por ele filiado, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), ambas as siglas
de Itajaí.
Para tanto, juntou alguns documentos.
Ao final, realiza alguns pedidos de praxe.
É a síntese do necessário. DECIDO.
O caso parece singelo, porém antes de adentrar no mérito
propriamente dito, entendo que os Partidos Políticos envolvidos - e o
próprio filiado - devem apresentar, além de explicações, documentos
fidedignos para melhor elucidação dos fatos, até porque, em tese,
pode-se estar diante da prática de ilícito penal revelado no
preenchimento/alimentação de sistemas eleitorais com o respectivo
fornecimento de dados à Justiça Eleitoral em desacordo com a
realidade dos fatos ou, ainda, de declaração potencialmente falsa a
caracterizar eventualmente falsidade ideológica eleitoral.
Diante disto, até por medida de prudência, DETERMINO que:
(1) A intimação, via e-mail, do Partido CIDADANIA de Itajaí para que
integre a lide como litisconsorte necessário e, no prazo de 03 (três)
dias, a contar do recebimento, apresente a ficha de filiação original
do requerente AMARILDO ANTENOR VIEIRA, assim como preste
informações ao Juízo sobre eventuais ocorrências relevantes ao
deslinde da presente ação, notadamente situando o histórico da
filiação em questão;
(2) A intimação, via e-mail, do Partido PSB de Itajaí para que,
também, integre a lide como litisconsorte necessário e, no prazo de
03 (três) dias, a contar do recebimento, apresente a ficha de filiação
original do requerente AMARILDO ANTENOR VIEIRA, bem como
informe em que circunstâncias se deu o ato de filiação inserido nos
sistemas eleitorais e quem foi o responsável por tal alimentação;
(3) A intimação do requerente, por meio do douto patrono e via
DJESC, para que, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação,
esclareça de forma peremptória a não realização de filiação no
Partido PSB de Itajaí, bem como a inexistência de qualquer outra
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informação que possa ser cabal para a resolução do caso posto em
Juízo.
Para cumprimento do estipulado nos itens "1" e "2", consulte-se o
endereço eletrônico na página da web do respectivo partido ou na
base de dados do SGIP (sistema de gerenciamento de informações
partidárias) da Justiça Eleitoral, conforme autoriza o art. 3.º da
Resolução TSE n. 23.328/2010.
Publique-se. Cumpra-se. Itajaí, 29 de julho de 2020.
ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO, Juíza da 16.ª Zona Eleitoral.
016ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600072-14.2020.6.24.0016
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - ITAJAI - SC - MUNICIPAL
INTERESSADOS: JOÃO PAULO TAVARES BASTOS GAMA e
FERNANDO MARTINS PEGORINI (Presidentes); HERIBERTO
CADORE e ANTONIO ALDO DA SILVA e JAIME ESPÍNDOLA
(Tesoureiros)
Advogado dos INTERESSADOS: DANIEL FEIL - OAB/SC 34.379
DECISÃO. R.h.
AVOQUEI OS PRESENTES AUTOS.
Cuida-se de processo de prestação de contas partidárias, relativas
ao exercício financeiro de 2019, encaminhada, tempestivamente,
pela sigla que figura nestes autos, com intuito de cumprir o que
determina a legislação de regência.
De início, verifico que, superada a fase de expedição de edital e sua
respectiva publicação no DJESC com abertura de prazo para
eventual impugnação por parte de interessados (art. 35, inciso §2.º,
da Resolução TSE n. 23.604/2019), remanesceria, no momento, a
análise preliminar dos presentes autos.
Contudo, s.m.j., em atenção aos princípios da economicidade e
celeridade processuais, bem assim diante da ausência de qualquer
prejuízo à parte, reúno os exames preliminar e técnico
(respectivamente, art. 35 e art. 36 da Resolução TSE n.
23.604/2019) em um único ato, a fim de imprimir objetividade ao
feito.
Com efeito, o exame preliminar não traz nenhum efeito prático
satisfatório, até porque a fase não é preclusiva e o exame técnico
pode, e deve, se assim entender conveniente e necessário, abranger
todas aquelas exigências.
Ademais, consoante se infere de uma leitura atenta ao texto
resolucional, a grei partidária terá sempre - e em vários momentos a oportunidade de defesa e do contraditório acerca de todos os atos
e exames realizados nos autos, sendo que, apenas para reforçar a
linha adotada, é explícito no próprio §2.º do art. 36 da Resolução
precitada que: A conclusão preliminar sobre a aparente presença
dos comprovantes de receitas e gastos não obsta que, na fase do
art. 36, seja identificada a ausência de determinado documento e
realizada diligência para que o prestador de contas o apresente.
Diante disto e sem maiores digressões, REMETAM-SE cópia
impressa dos presentes autos à análise técnica, devendo, por ora,
aguardar-se manifestação dos experts com o fluxo processual
suspenso, por óbvio.
Para tanto, em face do convênio firmado entre este Juízo e a
UNIVALI (foi homologado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina na sessão do dia 06 de agosto de 2007:
comunicado a este Juízo através do Ofício SAO n. 625, datado de 14
de agosto de 2007), com a ressalva de que cada ato deve ser
procedido de ato formal de nomeação, passo a nomear como expert
os Professores com habilitação no Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina, a saber: 1) José Carlos Terres e 2)
Miriam Terres, todos autorizados, desde já, a retirarem os autos que
serão submetidos aos seus conhecimentos técnicos e auditados.
Retornados os autos, DETERMINO e AUTORIZO - independente de
nova decisão - que o cartório tome as providências previstas no rito
de regência para a espécie em questão, quando se tratar de ato
ordinatório.
De outro lado, havendo carga decisória à apreciação, remetam-se
conclusos.
Publique-se no DJESC a fim de conferir amplo conhecimento à
presente decisão.
Cumpra-se. Itajaí, 29 de julho de 2020.
ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO, Juíza da 16.ª Zona Eleitoral.
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016ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600090-35.2020.6.24.0016
REQUERENTE: CLOVIS GOMES PEREIRA
Advogado do REQUERENTE: ANDRE EDUARDO DUTRA DE
SOUZA LIMA - OAB/SC 47.398
DECISÃO. R.h
Inicialmente, verifico, analisando os autos com cuidado, que a
petição inicial (ID 2964099) menciona - em seu item 1 - que a filiação
partidária do requerente ao Partido dos Trabalhadores de Itajaí
ocorreu em 2004, porém o documento de ID 2964410 informa o
filiado requereu sua filiação à referida sigla em 15/06/2011 (vide item
1) e, ato contínuo, requerer seja considerada a data 14/02/2004 (vide
item 5).
De outro lado, tem-se as informações oficiais obtidas no Sistema
FILIA (ID 2965469), juntadas, diga-se, muito oportunamente pelo
Cartório Eleitoral, que dão conta de que o requerente inicialmente
era filiado ao Partido Verde de Itajaí desde 29/06/1999 e, coexistindo
com esta, houve o registro de filiação partidária ao Partido dos
Trabalhadores de Itajaí com data de 05/04/2011, o que significa dizer
que houve dupla filiação partidária, vedada pela Lei dos Partidos
Políticos que, à época, dispunha sobre a nulidade de ambas as
filiações partidárias.
Com efeito, ainda levando-se em conta os dados contidos no
documento de ID 2965469, percebe-se que o fato da dupla filiação
partidária gerou a anotação de cancelamento de ambas as filiações
partidárias (PV e PT) em 18/05/2011, conforme parágrafo único do
art. 22, da Lei n. 9.096/95 que então vigia (alterada redação apenas
em 2013 pela Lei 12.891).
Esclareço que o fato de aparecer a filiação ao Partido dos
Trabalhadores como "interna" no "tipo de registro" e com data de
05/04/2011 (ID 2964409), significa que o partido em questão não
atentou para a decisão que determinou o cancelamento de ambas as
militâncias (PV e PT) em 18/05/2011 e, a despeito disso, a manteve
em seus registros partidários internos, não a tornando oficial (após
envio a Justiça Eleitoral), até porque não mais poderia.
Diante disto e por tantas contradições produzidas unilateralmente
pelo requerente em sua narrativa processual (sem qualquer prova
produzida) em dissonância, insista-se, com as informações oficiais
dos Sistemas da Justiça Eleitoral, DETERMINO a sua intimação, via
DJESC e por seu procurador, para que, no prazo de 03 (três) dias, a
contar da publicação, APRESENTE EM JUÍZO (1) DOCUMENTO
HÁBIL E FIDEDIGNO A COMPROVAR sua filiação partidária após o
cancelamento ocorrido por conta da dupla filiação partidária
(18/05/2011) e, ainda, (2) provas da desídia do partido em questão,
bem como (3) esclareça o fato de apenas agora, após mais de 09
anos, insurgir-se contra situação há tanto consolidada.
Cumpra-se e publique-se.
Itajaí, 30 de julho de 2020.
ANA VERA SGANZERLA TRUCCOLO, Juíza da 016.ª Zona
Eleitoral.
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Partido em Formação (SAPF), destinadas à criação do partido
político denominado ALIANÇA PELO BRASIL, para fins do disposto
no art. 15 da Resolução TSE n. 23.571/2018, às quais estão
disponíveis para acesso pelos interessados neste Cartório.
Outrossim, conforme art. 15, caput da Resolução TSE n.
23.571/2018, as fichas de apoiamento disponíveis em Cartório
poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação
deste edital, observado o art. 4º, § 3°, da Lei n. 11.419, de 15 de
dezembro de 2006.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina (DJESC) e afixado no mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Joaçaba/SC, aos trinta dias do mês
de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, __________, João Wellington
Leite Borges, Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz Eleitoral

Atos Judiciais

EDITAL N. 20/2020
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
(12560) Nº 0600058-24.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL
DE JOAÇABA SC
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL, KARINA DE
PAULA KUFA
Advogado dos requerentes: MAIARA COLASSO KELLER - OAB/SC
49455
Prazo: 5 (cinco) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Dittrich Buhr, MM. Juiz da
18ª Zona Eleitoral de Joaçaba, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que foi recebida neste Cartório da 18ª Zona
Eleitoral, por meio do Processo PJe n.° 0600058-24.2020.6.24.0018,
1 (uma) ficha de apoiamento de eleitor inscrito em município
integrante desta Zona Eleitoral, registrada no Lote n.
SC00180000005, extraída do Sistema de Apoio ao Partido em
Formação (SAPF), destinada à criação do partido político
denominado ALIANÇA PELO BRASIL, para fins do disposto no art.
15 da Resolução TSE n. 23.571/2018, à qual estará disponível para
consulta aos interessados no Processo Judicial Eletrônico
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam).
Outrossim, conforme art. 15, caput da Resolução TSE n.
23.571/2018, as fichas de apoiamento disponíveis em Cartório
poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação
deste edital, observado o art. 4º, § 3°, da Lei n. 11.419, de 15 de
dezembro de 2006.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina (DJESC) e afixado no mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Joaçaba/SC, aos trinta dias do mês
de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, __________, João Wellington
Leite Borges, Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz Eleitoral

Editais

Decisões/Despachos

EDITAL N. 18/2020
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
(12560) Nº 0600054-84.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL
DE JOAÇABA SC
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO PONTUAL MACHADO
NETO - OAB/SC 23033
Prazo: 5 (cinco) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Dittrich Buhr, MM. Juiz da
18ª Zona Eleitoral de Joaçaba, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que foram recebidas neste Cartório da 18ª
Zona Eleitoral, 05 (cinco) fichas de apoiamento de eleitores inscritos
nos municípios integrantes desta Zona Eleitoral, registradas nos
Lotes n. SC00180000004, todas extraídas do Sistema de Apoio ao

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060005739.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE JOAÇABA SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL JABORÁ - SC
Advogado do REQUERENTE: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN OAB/SC
19433
RESPONSÁVEL:
DEOCLECIO
ANTONIO
PARISOTTO Advogado do RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO
BRUSTOLIN - OAB/SC 19433
RESPONSÁVEL: GILMAR JOSE TONIELLO
SENTENÇA
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos
relativa ao exercício financeiro de 2019 apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE JABORÁ.
O partido político não apresentou a prestação de contas do exercício
2019 no prazo legal, tendo o Cartório Eleitoral efetuado a autuação

18ª Zona Eleitoral - Joaçaba
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do PJe n. 0600055-69.2020.6.24.0018, em cumprimento ao que
determina o art. 30 da Resolução TSE n. 23.604/2019, com posterior
notificação do partido para apresentação das contas no prazo de 72
horas.
Ocorre que, embora tenha sido orientado a apresentar as contas
mediante juntada naqueles autos, a agremiação encaminhou a
documentação mediante autuação de novo processo (PJe n.
0600057-39.2020.6.24.0018).
Consta informação (ID n. 2982422) do Cartório Eleitoral dando conta
dos fatos e destacando orientação técnica adotada pelo TRE-SC em
caso semelhante.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO.
Conforme sucinto relatório prévio, resta evidente que temos caso de
litispendência entre os presentes autos e o PJe n. 060005569.2020.6.24.0018, em tramitação neste juízo.
Com efeito, o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente
aos feitos eleitorais, prescreve que "há litispendência quando se
repete ação que está em curso." Além disso, o referido diploma legal
destaca que "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" (art. 337, § § 2º
e 3º do CPC).
Foi exatamente o que se verificou nestes autos, em que o partido
propôs novo processo, contrariamente ao que se estipulou no
Mandado de Notificação (ID n. 2713489), nos autos do PJe n.
0600055-69.2020.6.24.0018.
Desta feita, a medida que se impõe é o reconhecimento do caso de
litispendência e a consequente extinção do processo sem resolução
do mérito, sem prejuízo do aproveitamento das informações
apresentadas, mediante traslado dos documentos.
Ante o exposto, reconheço a litispendência do presente feito e julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos
337, §§ 2º e 3º, e 485, V, do Código de Processo Civil.
Proceda-se ao traslado da documentação apresentada pelo
requerente nestes autos para o PJe n. 0600055-69.2020.6.24.0018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Joaçaba, 30 de julho de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz da 18ª Zona Eleitoral

20ª Zona Eleitoral - Laguna
Atos Judiciais
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21ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 24/2020
Prazo do Edital: 5 dias
O Excelentíssimo Senhor Ricardo Alexandre Fiúza, Juiz Eleitoral da
21ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais etc.,
Faz publicar, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n.
23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n. 01/2008CRESC-TRESC, que o Partido dos Trabalhadores (PT), órgão
municipal de Painel/SC e respectivos responsáveis, Tadeu
Rodrigues dos Santos, presidente do partido e Antônio Odelir
Antunes, tesoureiro do partido, apresentou declaração de ausência
de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de
2019, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, sendo
facultado a qualquer interessado, após o período de publicação
deste edital (05 dias), no prazo de 03 (três) dias, apresentar
impugnação por meio de petição fundamentada, acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis em dinheiro no período de 01.01.2019 a
31.12.2019.
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no sistema Processo
Judicial
Eletrônico
(PJe)
em
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam), processo
número 0600047-83.2020.6.24.0021. Caso qualquer interessado não
possua acesso à Internet, o Cartório da 21ª Zona Eleitoral de Santa
Catarina poderá propiciar a consulta ao processo (e-mail:
zona021@tre-sc.jus.br - Telefone: (49) 3222-8316).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como afixado no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Lages/SC, aos quatro dias do mês
de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, _________, Gilmar Duarte
da Luz Analista Judiciário, Chefe de Cartório da 21ª Zona Eleitoral de
Santa Catarina preparei, conferi e subscrevi o presente Edital.
Gilmar Duarte da Luz
Analista Judiciário
Chefe de Cartório da 21ª ZE/SC
(Por ordem - Portaria n. 01/2020)

Editais
Juízo da 020ª Zona Eleitoral - Laguna/SC
Juíza: Elaine Cristina de Souza Freitas
Chefe de Cartório: Katiucy Besen Pedroso Pacheco
EDITAL N. 16/2020
De ordem do MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Elaine Cristina de Souza
Freitas, em razão do disposto na Portaria n. 004/2020, e uso de suas
atribuições legais:
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 21 da Resolução TSE
n. 23.571/2018, que se encontra disponível para análise a lista de
apoiamento de eleitores de Laguna ao Partido ALIANÇA -Aliança
Pelo Brasil (Autos LAP n. 0600032 - 20.2020.6.24.0020), para os fins
que especifica o art. 7º, § 1º, da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de
1995. Outrossim, as listas e formulários disponíveis no Sistema de
Apoiamento a Partidos em Formação (SAPF), módulo externo,
disponível no sítio do TSE em http://inter01.tse.jus.br/sapfconsulta/paginas/principal#, poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital, observado o art. 22 da Res.
TSE n. 23.571/2018. E, considerando a suspensão do atendimento
presencial pela Res. TSE n. 23.615/2020, os interessados poderão
formular quaisquer requerimentos, para o email zona020@tre sc.jus.br. Dado e passado, em Laguna, aos 3 dias de agosto de
2020. Katiucy Besen Pedroso Pacheco, Chefe de Cartório em
substituição.

Decisões/Despachos
Prestação de Contas n. 0600042-61.2020.6.24.0021
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Lages/SC
Advogado: Guilherme da Silva Ramos, OAB/SC 52.001
Responsável: Dilmar Antonio Monarim
Advogado: Guilherme da Silva Ramos, OAB/SC 52.001
Responsável: Guilherme da Silva Ramos
Advogado: Guilherme da Silva Ramos, OAB/SC 52.001
Vistos etc.
Intime-se o partido político requerente, para no prazo de 20 (vinte)
dias (art. 35, § 3º, da Resolução TSE n. 23.604/2019), se manifestar
sobre o Relatório de Exame Preliminar (ID 3055131), trazendo aos
autos as informações e documentos necessários para instrução do
processo.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do partido,
cumpra-se o disposto nos itens "IV" e "V", do despacho ID 2202435.
Cumpra-se.
Lages, 3 de agosto de 2020.
Ricardo Alexandre Fiúza
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/SC
Prestação de Contas n. 0600054-53.2020.6.24.0093
Requerente: Progressistas (PP) - Lages/SC
Advogado: Sandro Anderson Anacleto, OAB/SC 12.547

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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Responsável: Sandro Anderson Anacleto
Advogado: Sandro Anderson Anacleto, OAB/SC 12.547
Responsável: Newton Silveira Júnior
Advogado: Sandro Anderson Anacleto, OAB/SC 12.547
Vistos etc.
Intime-se o partido político requerente, para no prazo de 20 (vinte)
dias (art. 35, § 3º, da Resolução TSE n. 23.604/2019), juntar aos
autos os documentos e informações relacionados no Relatório de
Exame Preliminar (ID 3059811).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do partido, cumpra-se
o disposto nos itens "IV" e "V", do despacho ID 2238499.
Cumpra-se.
Lages, 3 de agosto de 2020.
Ricardo Alexandre Fiúza
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/SC

23ª Zona Eleitoral - Orleans
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600011-35.2020.6.24.0023
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MUNICIPAL - LAURO MÜLLER - SC
RESPONSÁVEL: CILIO HENRIQUE FERNANDES, NILSON
ARAUJO, HELDER VELHO
Advogado: FLAVIO CARDOSO - SC33355
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Exma. Sra. Rachel Bressan Garcia Mateus, Juíza
Eleitoral da 23ª ZE, INTIMO as partes acima epigrafadas para que,
no prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com o disposto no §3º do art.
35 da Resolução TSE n. 23.604/2019, tragam aos autos as
seguintes peças indicadas no Relatório de Exame Preliminar (ID
3092474):
- Balanço patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Exercício;
- Parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal,
se houver, sobre as contas;
- Extratos consolidados e definitivos das contas bancárias, inclusive
os relativos às contas de aplicações financeiras, do período integral
do exercício ao qual se refere a prestação de contas, demonstrando
a movimentação financeira ou a sua ausência;
- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.
Orleans/SC, 4 de agosto de 2020.
FÁBIO MENDES DOS SANTOS
Chefe de Cartório da 023ª ZONA ELEITORAL DE ORLEANS SC

28ª Zona Eleitoral - São Joaquim
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003463.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE:
COMISSAO
PROVISORIA
DO
PARTIDO
PROGRESSISTA - PPINTERESSADO: ANTENOR PINTO DE
ARRUDA NETO, EVANDRO FRIGO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DOS SANTOS
HACKRADT
SC14164Advogado
do(a)
INTERESSADO:
FERNANDO DOS SANTOS HACKRADT - SC14164
DESPACHO
R.h.
Intime-se para regularização da representação processual do
Presidente e Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a
da Resolução TSE n. 23.604/2019)..

Página 11

Após a regularização, para processamento do feito na forma do
disposto nos arts. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino ao Cartório Eleitoral que expeça Edital, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.
Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
RONALDO DENARDI
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003293.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE:
PMDB
PARTIDO
DO
MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: SARA ARIOLI CARDOSO SC42400
DESPACHO
R.h.
Intime-se para regularizaçao da representação processual do
Presidente e Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a
da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Após a regularização, para processamento do feito na forma do
disposto nos arts. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino ao Cartório Eleitoral que expeça Edital, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.
Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
RONALDO DENARDI
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003718.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRAINTERESSADO: GIOVANI NUNES,
MAISA NUNES LUENENBERG
Advogado do(a) REQUERENTE: DOMINGOS MARTORANO MELO
SC33621Advogado
do(a)
INTERESSADO:
DOMINGOS
MARTORANO MELO - SC33621
DESPACHO
R.h.
Intim-se para regularização da representação processual do
Presidente e Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a
da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Após a regularização, para processamento do feito na forma do
disposto nos arts. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino ao Cartório Eleitoral que expeça Edital, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.
Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
RONALDO DENARDI
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003633.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/SCINTERESSADO:
MAURICIO YAMASHIRO, PATRICIA MARIANE DA SILVA

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
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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Advogado do(a) REQUERENTE: DOMINGOS MARTORANO MELO
SC33621Advogado
do(a)
INTERESSADO:
DOMINGOS
MARTORANO MELO - SC33621
DESPACHO
R.h.
Intime-se para regularização da representação processual do
Presidente e Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a
da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Após a regularização, para processamento do feito na forma do
disposto nos arts. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino ao Cartório Eleitoral que expeça Edital, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.
Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003803.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- PSDB DIRETORIO MUNICIPAL - BOM JARDIM DA
SERRA/SCINTERESSADO: MAYKO LUIZ DE SOUZA, LUIZ
CARLOS DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638Advogado do(a) INTERESSADO: WILLIAN GARCIA DA
SILVA - SC15638Advogado do(a) INTERESSADO: WILLIAN
GARCIA DA SILVA - SC15638
DESPACHO
R.h.
Intime-se para
regularização
da
representação
processual
do Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a da Resolução TSE
n. 23.604/2019).
Após a regularização, para processamento do feito na forma do
disposto nos arts. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino ao Cartório Eleitoral que expeça Edital, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.
Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
RONALDO DENARDI
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004070.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: REPUBLICANOS ORGAO PROVISORIO BOM
JARDIM DA SERRAINTERESSADO: BENTO ANDRADE PEREIRA
FILHO, LEOMAR PEREIRA DE ASSUNCAO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO DAVI BARBOSA SC30125Advogado do(a) INTERESSADO: MARIO DAVI BARBOSA
- SC30125Advogado do(a) INTERESSADO: MARIO DAVI
BARBOSA - SC30125
DESPACHO
R.h.
Intime-se para regularização da representação processual do
Presidente e Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a
da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Após a regularização, para processamento do feito na forma do
disposto nos arts. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino ao Cartório Eleitoral que expeça Edital, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.

Página 12

Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
RONALDO DENARDI
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004240.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA ORGAO
PROVISORIO
DE
BOM
JARDIM
DA
SERRAINTERESSADO: EDILSON NESI, VOLNEY SALEZIO DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: EMILIANO RAMOS BRANCO
NETO - SC16299Advogado do(a) INTERESSADO: EMILIANO
RAMOS BRANCO NETO - SC16299
DESPACHO
R.h.
Intime-se para regularização da representação processual do
Presidente e Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a
da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Após a regularização, para processamento do feito na forma do
disposto nos arts. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino ao Cartório Eleitoral que expeça Edital, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.
Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
RONALDO DENARDI
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004592.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR FRANCISCO VERDI SC11053
DESPACHO
R.h.
intime-se para regularização da representação processual do
Partido, Presidente e Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a
da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Após a regularização, para processamento do feito na forma do
disposto nos arts. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino ao Cartório Eleitoral que expeça Edital, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.
Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
RONALDO DENARDI
JUIZ ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060004677.2020.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 13INTERESSADO:
ILTON
CARVALHO,
ANTONIO
LUIS
GUIMARAES
Advogado do(a) REQUERENTE: SALESIANO DURIGON - SC27373
DESPACHO
R.h.
Intime-se para regularização da representação processual do
Partido, Presidente e Tesoureiro do partido em 72 horas (art. 30, I, a
da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Para processamento do feito na forma do disposto nos arts. 31 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019, determino ao Cartório
Eleitoral que expeça Edital, facultando a qualquer interessado, no

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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prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
Após, junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica e
em seguida encaminhe-se ao MPE.
Cumpridas as providências, retornem conclusos.
São Joaquim, 29 de julho de 2020.
Ronaldo Denardi
Juiz Eleitoral

32ª Zona Eleitoral - Timbó
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 32ª Zona Eleitoral - Timbó/SC Juiz Eleitoral: Ubaldo Ricardo
da Silva Neto Chefe de Cartório: Melissa Puertas Gutierrez Costa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600037-06.2020.6.24.0032
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO MUNICIPAL - DOUTOR PEDRINHORESPONSÁVEL:
LUCIA FATIMA KISNER MOSER, VITOR KISNER, TERCILIO JOAO
MOSERAdvogados do(a) RESPONSÁVEL: ROBSON RODRIGO DA
SILVA - OAB/SC 52809, PAOLA MILENA CAMPESTRINI CHAVES OAB/ SC 26558ATO ORDINATÓRIODe ordem do Excelentíssimo
Juiz Eleitoral, intimem-se por este ato o partido supramencionado e
os seus responsáveis para juntarem aos autos instrumento de
mandato outorgado pelo Presidente e pelo Tesoureiro (um
instrumento para cada), no prazo de 5 (cinco) dias (art. 29, p. 2, da
Resolução TSE n. 23.604/2019).TIMBÓ, 1 de julho de 2020MELISSA
PUERTAS GUTIERREZ COSTA
cartório da 032ª ZONA ELEITORAL DE TIMBÓ SC

34ª Zona Eleitoral - Urussanga
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002146.2020.6.24.0034
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL COCAL DO SUL - SC
RESPONSÁVEL: MARIO ALFEU OSELLAME, ANDERSON
TEIXEIRA CECCONI, CIRLENE GONCALVES SCARPATO
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIA BRESSAN DA SILVA SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355, MAURO
ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP SC35364-A
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE SERPA SC13355, MAURO ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA
PINTO SCHELP - SC35364-A Advogados do(a) RESPONSÁVEL:
GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355, MAURO ANTONIO
PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP - SC35364-A
ATO ORDINATÓRIO:
De ordem do(a) Exmo(a) Juiz(a) da 34ª. Zona Eleitoral de Santa
Catarina, e nos termos da Portaria ZE/SC/034 n. 003/2020, faço a
INTIMAÇÃO do órgão partidário (Requerente), na pessoa de seu
advogado, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, manifeste-se do
"RELATÓRIO
DE
EXAME
PRELIMINAR"
(ID
2842357),
complementando a documentação ausente apontada no mencionado
relatório (art. 35, §3º da Resolução TSE n. 23.604/2019).
O inteiro teor do documento pode ser acessado através da consulta
aos
autos,
pela
página
TSE
na
internet,
no
link
https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam. Cumprase, na forma da lei.
Urussanga, 3 de agosto de 2020.
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ISABEL ANACLETO PLACIDO
Chefe do Cartório da 034ª ZONA ELEITORAL DE URUSSANGA SC

41ª Zona Eleitoral - Palmitos
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002040.2020.6.24.0041 / 041ª ZONA ELEITORAL DE PALMITOS SC
REQUERENTE: PROGRESSISTA MUNICIPAL - CAIBI SCINTERESSADO: NEDIO PEROZA, EDUARDO FRANCISCO
COLAAdvogado: EVERTON LUIS JUNG - OAB/SC 23117ATO
ORDINATÓRIODe ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral e
autorizada pela Portaria n. 04/2018, INTIMO o partido político em
epígrafe para que apresente as peças faltantes e/ou manifeste-se
acerca do Relatório Preliminar juntado aos autos, no prazo de 20
(vinte) dias, nos termos do art. 35, §3º, da Resolução TSE n.
23.604/2019.Observação: O relatório pode ser consultado
andamento
processual,
no
PJE
Processo
Judicial
Eletrônico.Palmitos, 04 de agosto de 2020.Clair Teresinha
PagelChefe de Cartório EleitoralPortaria de delegação nº 004/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002817.2020.6.24.0041 / 041ª ZONA ELEITORAL DE PALMITOS SC
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL CAIBI
SCINTERESSADO:
DILAIR
MENIN,
MELANIA
PIROCAAdvogado: IRACI ANTONINHO FAZOLO - OAB/SC
15054ATO ORDINATÓRIO De ordem da Excelentíssima Juíza
Eleitoral e autorizada pela Portaria n. 04/2018, INTIMO o partido
político em epígrafe para que apresente as peças faltantes e/ou
manifeste-se acerca do Relatório Preliminar juntado aos autos, no
prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 35, §3º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019.Observação: O relatório pode ser consultado
andamento
processual,
no
PJE
Processo
Judicial
Eletrônico.Palmitos, 04 de agosto de 2020.Clair Teresinha
PagelChefe de Cartório EleitoralPortaria de delegação nº 004/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002125.2020.6.24.0041 / 041ª ZONA ELEITORAL DE PALMITOS SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO MUNICIPAL CAIBI - SCINTERESSADO: GIOVANE CANAL WERLANG, ZELMI
LAURO CARLESSOAdvogado: EVERTON LUIS JUNG - OAB/SC
23117ATO ORDINATÓRIO De ordem da Excelentíssima Juíza
Eleitoral e autorizada pela Portaria n. 04/2018, INTIMO o partido
político em epígrafe para que apresente as peças faltantes e/ou
manifeste-se acerca do Relatório Preliminar juntado aos autos, no
prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 35, §3º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019. Observação: O relatório pode ser consultado
andamento processual, no PJE - Processo Judicial Eletrônico.
Palmitos, 04 de agosto de 2020.Clair Teresinha PagelChefe de
Cartório EleitoralPortaria de delegação nº 004/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002902.2020.6.24.0041 / 041ª ZONA ELEITORAL DE PALMITOS SC
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MUNICIPAL - CAIBI - SCINTERESSADO: DIRLEI LEMES DE
ALMEIDA, VALDIR
GUEDES
DE
LIMA,
MARI
LUCIA
LUNARDELLIAdvogado: IRACI ANTONINHO FAZOLO - OAB/SC
15054ATO ORDINATÓRIO De ordem da Excelentíssima Juíza
Eleitoral e autorizada pela Portaria n. 04/2018, INTIMO o partido
político em epígrafe para que apresente as peças faltantes e/ou
manifeste-se acerca do Relatório Preliminar juntado aos autos, no
prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 35, §3º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019. Observação: O relatório pode ser consultado
andamento processual, no PJE - Processo Judicial Eletrônico.
Palmitos, 04 de agosto de 2020. Clair Teresinha PagelChefe de
Cartório EleitoralPortaria de delegação nº 004/2018

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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42ª Zona Eleitoral - Turvo
Atos Judiciais
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DADO E PASSADO nesta cidade de Turvo, aos três dias do mês de
agosto de dois mil e vinte, eu, _____, Douglas Salém, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente Edital, e, de ordem, autorizado
pela Portaria 06/2016, o subscrevo.
Douglas Salém
Chefe de Cartório
‘De ordem", autorizado pela Portaria n. 06/2016

Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600023-89.2020.6.24.0042
REQUERENTE:
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
MUNICIPAL - MELEIRO - SC
RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO MERENCIO, SANTINA IZE
ROSA
Advogado: ROBSON TIBURCIO MINOTTO - OABSC 16380A
DESPACHO
Considerando o teor da manifestação da chefia cartorária, determino
a intimação da agremiação partidária e seus responsáveis
financeiros, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a (não) vigência do órgão de
direção municipal ao longo do exercício 2019.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vista ao Ministério
Público Eleitoral para manifestação em cinco dias.
Ao final, retornem conclusos.
Turvo, datado e assinado eletronicamente.
Manoel Donisete de Souza
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600041-13.2020.6.24.0042
REQUERENTE: PODEMOS MUNICIPAL - JACINTO MACHADO SC
RESPONSÁVEL: VALDIR TROMBIM, JULIANO LENTZ GOMES
Advogados: LARISSA PROENCA CARDOSO - OABSC 56050,
CLEITON ROBERTO PEREIRA - OABSC 57632 DESPACHO
Considerando o teor da manifestação da chefia cartorária, determino
a intimação da agremiação partidária e seus responsáveis
financeiros, por intermédio de seus procuradores, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a (não) vigência do órgão de
direção municipal ao longo do exercício 2019.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vista ao Ministério
Público Eleitoral para manifestação em cinco dias.
Ao final, retornem conclusos.
Turvo, datado e assinado eletronicamente.
Manoel Donisete de Souza
Juiz Eleitoral
Editais
EDITAL n. 41/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 42ª Zona
Eleitoral - Turvo, Dr. Manoel Donisete de Souza, no uso de suas
atribuições legais,
TORNO PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, bem como
de todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que se encontram disponíveis para consulta, em meio
digital, no Processo Judicial Eletrônico LAP n. 060006371.2020.6.24.0042, as fichas individuais de apoiamento de cinco
eleitores da 42ª Zona Eleitoral - Turvo/SC (Lote SC00420000002)
em favor da constituição do Partido ALIANÇA PELO BRASIL, para
os fins que especifica o art. 7º, §1º, da Lei n. 9.096/1995.
Informo, ainda, conforme prevê o art. 15 da Resolução TSE n.
23.571/2018, que as listas e formulários apresentados poderão ser
impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste edital,
observado o disposto no art. 4º, § 3°, da Lei n. 11.419/2006.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Senhor Juiz
Eleitoral fosse este Edital afixado no lugar de costume, bem como
publicado no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC,
estando as fichas de apoiamento disponíveis para consulta no citado
Processo Judicial Eletrônico. Caso o interessado não consiga acesso
aos documentos, em razão da suspensão do atendimento
presencial, poderá solicitá-los por intermédio do e-mail
zona042@tre-sc.jus.br. Esclareço, por fim, que não houve o
recebimento físico das fichas de apoiamento conforme autorizado
nos autos PET n. 0600332-42.2020.6.24.0000.

44ª Zona Eleitoral - Braço do Norte
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
(12560) Nº 0600047-14.2020.6.24.0044 / 044ª ZONA ELEITORAL
DE BRAÇO DO NORTE SC
REQUERENTE: ALIANCA PELO BRASIL - NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JOE FREITAS DE ALENCAR
FILHO - SC37262
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de pedido de validação de assinaturas de eleitores inscritos
nesta 44ª Zona Eleitoral em fichas de apoiamento para criação do
Partido Aliança pelo Brasil, tendo rito estabelecido pela Resolução
TSE n. 23.571/2018.
I - Em vista dos pedidos, e para regular tramitação do feito,
determino que:
I.a) Intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularizar a representação processual, juntando aos autos
instrumento de mandato com poderes específicos, outorgado por
pessoa devidamente autorizada e registrada no Sistema de
Apoiamento a Partido em Formação - SAPF a representar o Partido
em formação, nos termos do art. 11 da Res. TSE n. 23.571/2018.
I.b) fica dispensado o encaminhamento físico das fichas nos termos
da decisão nos autos 0600332-42.2020.6.24.0000.
II - Desde já passo a análise do pedido formulado ao final da inicial
para que "seja dispensada a análise das assinaturas das fichas do
presente lote, já que, devidamente reconhecidas em Tabelionato de
notas e títulos".
A Lei n. 9.096/95, em no §1º de seu art. 9º, estabelece:
Art. 9º.
(...)
§ 1º A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de
suas assinaturas, com menção ao número do respectivo título
eleitoral, em listas organizadas para cada Zona, sendo a veracidade
das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo
Escrivão Eleitoral.
Por sua vez, a Res. TSE n. 23.571/2018, em seu art. 14, §4º,
estabelece:
"§ 4º A verificação dos dados do eleitor, em especial sua assinatura,
deve ser realizada mediante a comparação com os dados que
constam do cadastro biométrico, e, quando não for possível, por
meio das folhas de votação utilizadas nos dois últimos pleitos ou do
comprovante de inscrição eleitoral".
Assim, nos termos dos dispositivos acima transcritos, indefiro o
pedido de dispensa da análise pela Justiça Eleitoral das assinaturas
nas fichas.
III - Tendo em vista a suspensão do trabalho presencial pelo Tribunal
Superior Eleitoral - TSE (Res. TSE n. 23.615/2020), a necessidade
de consultar os cadernos de votação para verificar-se a
autenticidade por semelhança das assinaturas, e que não se trata de
pedido urgente, determino que somente proceda-se à verificação das
assinaturas nas fichas de apoiamento originais após o retorno das
atividades presenciais. Por esta razão, não se aplicará o prazo
previsto no §1º do art. 14 da Res. TSE n° 23.571/2018.
IV. Resolvidas as providências acima, expeça-se edital para que os
interessados apresentem, se for o caso, impugnação em petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação.
Publicado o edital, dê-se vista dos autos ao Ministério Público
Eleitoral.

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br
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V. Considerando o período eleitoral e a atual situação de saúde
pública, estando as atividades Cartorárias no âmbito da Justiça
Eleitoral funcionando com restrições físicas, tecnológicas e de
pessoal, as providência a cargo do Cartório de que versam estes
autos devem ocorrer sem prejuízo do planejamento e execução da
organização das eleições de 2020.
V - Cumpridas a determinações e conferidos os apoiamentos,
arquive-se. Decorridos sem resposta os prazo do item I.a desta
decisão, arquivem-se.
Cumpram-se.
Braço do Norte, 30/07/2020.
Klauss Corrêa de Souza
Juiz da 44ª Zona Eleitoral

50ª Zona Eleitoral - Dionísio Cerqueira
Atos Judiciais
Editais
Juízo da 050ª Zona Eleitoral - Dionísio Cerqueira/SC Juíza Eleitoral:
Carolina Cantarutti Denardin Chefe de Cartório: Raísa Schaeffer
Edital Nº 18/2020
A Juíza Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, designada pelo Procedimento
Administrativo Eletrônico n. 60.261/17, de 07 de novembro de 2017,
publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina n. DJESC
203/2017, de 23 de novembro de 2017, de acordo com a Listagem
de Eliminação de Documentos n. 00007/2020, aprovada pela
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e pelo DiretorGeral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRESC, por
intermédio do Procedimento Administrativo Eletrônico n. 964/2020,
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 2006 a 2014, da 50ª
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 Eleitoral da
50ª Zona Eleitoral.Dionísio Cerqueira, 03 de agosto de 2020Carolina
Cantarutti Denardin Juíza Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral

51ª Zona Eleitoral - Santa Cecília
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060005482.2020.6.24.0051 / 051ª ZONA ELEITORAL DE SANTA CECÍLIA
SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: ZONI PEREIRA DE SOUZA, SAMUEL
ARBEGAUS
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE GROCHOVSKI PEREIRA
DE SOUZA - SC24483
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANDRE GROCHOVSKI PEREIRA
DE SOUZA - SC24483
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANDRE GROCHOVSKI PEREIRA
DE SOUZA - SC24483
SENTENÇA
R.H.
Decido.
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1. Determino que a documentação apresentada pelo partido político
nos presentes autos digitais seja trasladada para o processo
0600051-30.2020.6.24.0051;
2. Extingo, sem julgamento de mérito, o presente processo, em
virtude de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, uma
vez foi reproduzida ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do
CPC), a saber, processo 0600051-30.2020.6.24.0051.
3. Deixo de aplicar o disposto no art. 317, do CPC, ante à
impossibilidade de se sanar o vício apresentado, bem como em face
da ausência de prejuízo para a agremiação, que terá o mérito de seu
pedido analisado no bojo dos autos do processo de omissão na
prestação de contas nº 0600051-30.2020.6.24.0051;
4. Ao cartório para que tome as demais providências constantes do
item 10, da Orientação SCIA n. 4/2020 junto ao PJE.
5. Após tomadas as providências acima indicadas, certifique-se e
arquive-se.
Publique-se. Intime-se.
Santa Cecília, 3 de agosto de 2020.
Victor Luiz Ceregato Grachinski
Juiz Eleitoral

52ª Zona Eleitoral - Anita Garibaldi
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600196-45.2020.6.24.0000
RESPONSÁVEL:
DIRETORIO
DO
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES DE ANITA GARIBALDI SC ( PT)
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CLAUDIONOR DE MACEDO SC52241.
REQUERIDO:
MOVIMENTO
DEMOCRATICO
BRASILEIRO
ORGAO DEFINITIVO ANITA GARIBALDI SC MUNICIPAL
DESPACHO Vistos etc,
Fls. 31: Defiro.
Notifique-se pessoalmente o Partido Movimento Democrático
Brasileiro de Anita Garibaldi para que se manifeste sobre a filiação
sem pedido do eleitor.
ANITA GARIBALDI/ SC, 31 de julho de 2020.
JOSE ANTONIO VARASCHIN CHEDID
JUIZ ELEITORAL
(Assinado digitalmente)
Editais
E D I T A L n. 69/2020
Prazo: 15 dias
O Chefe de Cartório da 052ª ZONA ELEITORAL DE ANITA
GARIBALDI SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 32, § 2º c/c art. 35,
parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, do art. 31, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que, após a o período de publicação do
presente edital (15 dias), o Ministério Público Eleitoral ou qualquer
partido político terão o prazo de 5 (cinco) dias para impugnar a
prestação de contas do exercício financeiro de 2012 (Regularização)
apresentada nos autos abaixo epigrafados, que se encontra
disponível para consulta pública no Sistema de Processo Judicial
Eletrônico
(PJe)
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam),
bem
como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação
para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados
estejam sujeitos. Todavia, caso qualquer interessado não possua
acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá propiciar a consulta ao
processo (e-mail: zona052@tre-sc.jus.br - Telefone: 49-35430322).
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600084-17.2020.6.24.0052
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSBCOMISSAO PROVISORIA DE CELSO RAMOS SC, VITAL
MENEGAZZO, ROBSON ALEX DE MATIA

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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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de CELSO RAMOS, SC, aos 3 de
agosto de 2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o presente
edital e subscrevi.
(Assinatura Digital)
GUILHERME CHOAIRY FONTENELE
Chefe de Cartório
E D I T A L nº 68/2020
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 052ª ZONA ELEITORAL DE ANITA
GARIBALDI SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o partido político e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2012 (regularização), 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:
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600037-43.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP - COMISSAO
PROVISORIA DE CERRO NEGRO SCRESPONSÁVEL: CLEBER
FERNANDO CONRADO, GILSON ANDRIGUETTI LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIONOR DE MACEDO SC52241.
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: zona052@tre-sc.jus.br Telefone: 49-35430322).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de CERRO NEGRO, SC, aos 31 de
julho de 2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o presente
edital e subscrevi.
(Assinatura Digital)
GUILHERME CHOAIRY FONTENELE
Chefe de Cartório
E D I T A L 067/2020
Prazo: 15 dias
O Chefe de Cartório da 052ª ZONA ELEITORAL DE ANITA
GARIBALDI SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 32, § 2º c/c art. 35,
parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, do art. 31, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que, após a o período de publicação do
presente edital (15 dias), o Ministério Público Eleitoral ou qualquer
partido político terão o prazo de 5 (cinco) dias para impugnar a
prestação de contas do exercício financeiro de 2019 apresentada
nos autos abaixo epigrafados, que se encontra disponível para
consulta pública no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe)
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam),
bem
como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação
para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados
estejam sujeitos. Todavia, caso qualquer interessado não possua
acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá propiciar a consulta ao
processo (e-mail: zona052@tre-sc.jus.br - Telefone: 49 98805 4821).
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600061-71.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- PSDB - ANITA GARIBALDI -SC
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RESPONSÁVEIS: EMILIO FOREST NETO, NILCEU FONTANA
RAMOS
ADVOGADO: GABRIEL VARELA AMORIM - 0AB/SC 31.358
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de ANITA GARIBALDI, SC, aos 03 de
agosto de 2020. Eu Guilherme Choairy Fontenele_______, Chefe de
Cartório, preparei o presente edital e subscrevi.
GUILHERME CHOAIRY FONTENELE
Chefe de Cartório
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600025-29.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- PSDB - COMISSAO PROVISORIA DE CELSO RAMOS
SCRESPONSÁVEL: CELIO FERRI, ANDRIGO DE MATTIA
Advogado do(a) REQUERENTE: BERNARDO CORREA DE SOUSA
PESSI - SC39362
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Excelentíssimo Juiz Dr. José Antônio Varaschin
Chedid, Juiz Eleitoral da 52ª ZE de Anita Garibaldi/SC, INTIMO os
interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do art. 36, §8º, da Res. TSE nº 23.604/2019, manifestar-se
acerca das irregularidades/impropriedades apontadas no relatório
preliminar para expedição de diligências, cujo teor pode ser
acessado através de consulta processual no site do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina, no serviço "Processo Judicial
Eletrônico e 1º Grau Consulta Pública de Processos" , disponível em:
<
https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>informand
o o número dos autos, ambos em epígrafe.
Anita Garibaldi, 4 de agosto de 2020.
Guilherme Choairy Fontenele
Chefe de Cartório
Autorizada pela Portaria 04/2020
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600075-55.2020.6.24.0052
REQUERENTE: #-PARTIDO LIBERAL - PL
RESPONSÁVEL: DIONI GRASSI, LUIZANGELO GRASSI
Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE AUGUSTO BORGES SC33230
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Excelentíssimo Juiz Dr. José Antônio Varaschin
Chedid, Juiz Eleitoral da 52ª ZE de Anita Garibaldi/SC, INTIMO os
interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do art. 36, §8º, da Res. TSE nº 23.604/2019, manifestar-se
acerca das irregularidades/impropriedades apontadas no relatório
preliminar para expedição de diligências, cujo teor pode ser
acessado através de consulta processual no site do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina, no serviço "Processo Judicial
Eletrônico e 1º Grau Consulta Pública de Processos" , disponível em:
<
https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>informand
o o número dos autos, ambos em epígrafe.
Anita Garibaldi, 4 de agosto de 2020.
Guilherme Choairy Fontenele
Chefe de Cartório
Autorizada pela Portaria 04/2020
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600071-18.2020.6.24.0052
REQUERENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: ALTAMIRO DE ALMEIDA PACHECO, EDILSON
LUIZ ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES SUPPI SC34220
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Excelentíssimo Juiz Dr. José Antônio Varaschin
Chedid, Juiz Eleitoral da 52ª ZE de Anita Garibaldi/SC, INTIMO os
interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do art. 36, §8º, da Res. TSE nº 23.604/2019, manifestar-se
acerca das irregularidades/impropriedades apontadas no relatório
preliminar para expedição de diligências, cujo teor pode ser
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acessado através de consulta processual no site do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina, no serviço "Processo Judicial
Eletrônico e 1º Grau Consulta Pública de Processos" , disponível em:
<
https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>informand
o o número dos autos, ambos em epígrafe.
Anita Garibaldi, 4 de agosto de 2020.
Guilherme Choairy Fontenele
Chefe de Cartório
Autorizada pela Portaria 04/2020
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600070-33.2020.6.24.0052
RESPONSÁVEL: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO,
ALTAMIRO DE ALMEIDA PACHECO, EDILSON LUIZ ANDRADE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RODRIGO FERNANDES SUPPI SC34220
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Excelentíssimo Juiz Dr. José Antônio Varaschin
Chedid, Juiz Eleitoral da 52ª ZE de Anita Garibaldi/SC, INTIMO os
interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do art. 36, §8º, da Res. TSE nº 23.604/2019, manifestar-se
acerca das irregularidades/impropriedades apontadas no relatório
preliminar para expedição de diligências, cujo teor pode ser
acessado através de consulta processual no site do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina, no serviço "Processo Judicial
Eletrônico e 1º Grau Consulta Pública de Processos" , disponível em:
<
https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>informand
o o número dos autos, ambos em epígrafe.
Anita Garibaldi, 4 de agosto de 2020.
Guilherme Choairy Fontenele
Chefe de Cartório
Autorizada pela Portaria 04/2020

55ª Zona Eleitoral - Pomerode
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Pomerode/SC
Juiz: Bernardo Augusto Ern
Chefe de Cartório: Rafael Leon Menezes Sanches
AUTOS PJe n. 0600016-58.2020.6.24.0055
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA EXERCÍCIO 2019
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB DE RIO DOS CEDROS
RESPONSÁVEIS:
LEANDRO
MAZZUCO DE
AGUIDA
PRESIDENTE; CARLINHOS ELIAS LENZI - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): SILVIO WALTER - OAB/SC 16897; MAICON
CESAR CAMPESTRINI - OAB 23698; ANA CAROLINA OTTO
WALTER - OAB/SC 36410
De ORDEM do Excelentíssimo Senhor BERNARDO AUGUSTO
ERN, Juiz da 055.ª Zona Eleitoral, e autorizado pelo inciso VII do art.
1º da Portaria ZE 055 n. 01/2018, INTIMO o Partido requerente e os
responsáveis em epígrafe, para que, no prazo de 20 (vinte) dias,
complementem a documentação apresentada na Prestação de
Contas Partidária Anual do exercício 2019 (art. 34, §§ 1º e 3º da Res.
TSE n. 23.546/2017), conforme parecer elaborado nos autos da
prestação de contas epigrafada.
Pomerode/SC, em 03 de agosto de 2020.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório da 055.ª ZE/SC
(Portaria ZE 055 n. 01/2018)
AUTOS PJe n. 0600016-58.2020.6.24.0055
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA EXERCÍCIO 2019
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB DE RIO DOS CEDROS
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RESPONSÁVEIS:
LEANDRO
MAZZUCO DE
AGUIDA
PRESIDENTE; CARLINHOS ELIAS LENZI - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): SILVIO WALTER - OAB/SC 16897; MAICON
CESAR CAMPESTRINI - OAB 23698; ANA CAROLINA OTTO
WALTER - OAB/SC 36410
RELATÓRIO DE EXAME PRELIMINAR - ART. 34 RES. TSE
23.546/2017
Senhor Juiz, em observância ao artigo 34 da Resolução TSE n.
23.546/2017, este Cartório procedeu ao exame preliminar,
constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo
relacionadas:
I - comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da
escrituração contábil digital;
II - demonstrativo dos fluxos de caixa;
III - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
para fins do previsto na alínea "a" do inciso V do art. 4º, da Res. TSE
n. 23.546/2017.
Diante do exposto, solicita-se a baixa dos autos em diligência para
que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas
pela grei partidária no prazo de 20 (vinte) dias, conforme §3º do art.
34 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Pomerode, 03 de agosto de 2020.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral

57ª Zona Eleitoral - Trombudo Central
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600025-14.2020.6.24.0057
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - MUNICIPAL AGROLÂNDIA - SC, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, RAFAEL
REBLIN
Advogado do(a) INTERESSADO: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS SC41325
INTIMAÇÃO
DE ORDEM, fica o partido INTIMADO, por seu procurador, para
sanar as irregularidades apontadas no relatório de exame preliminar
(id. 3093409, 04/08/2020), no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do
art. 35, §3º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Trombudo Central, 4 de agosto de 2020.
JOSÉ LORI NUNES SOARES JUNIOR
Cartório da 057ª ZONA ELEITORAL DE TROMBUDO CENTRAL SC
Autorizado pela Portaria n. 01/2018

64ª Zona Eleitoral - Gaspar
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos n. 0600050-06.2020.6.24.0064
Requerente: Aliança pelo Brasil - Nacional
Advogado(a): Joe Freitas de Alencar Filho (OAB/SC n. 37.262)
DESPACHO
Vistos para despacho.
Cuida-se de requerimento formulado pelo partido político em
formação ALIANÇA PELO BRASIL (ALIANÇA) de validação pelo
Cartório Eleitoral de assinaturas firmadas em fichas de apoiamento à
sua criação por eleitores que possuem domicílio eleitoral nos
municípios abrangidos por esta 064ª Zona Eleitoral (Gaspar e Ilhota),
devendo ser observado o procedimento estabelecido nos arts. 10 a
19 da Resolução TSE n. 23.571/2018.
Conforme consta na certidão de ID n. 3022537 (31/07/2020 14h16min), não foi acosta aos autos pelo partido em formação
requerente procuração para o signatário da petição de ID n. 2842252
(26/07/2020 - 14h15min) e o causídico não consta no Sistema de
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Apoiamento a Partido em Formação (SAPF) como "Responsável
pela
apresentação
do
apoiamento
nos
Cartórios
Eleitorais" do ALIANÇA - Aliança pelo Brasil (art. 11 da Resolução
TSE n. 23.571/2018). Verifica-se, portanto, em princípio, a ausência
de condição da ação consistente na legitimidade do requerente (art.
17 do CPC), conforme exigido pelo art. 11 da Resolução TSE n.
23.571/2018.
Também não está preenchido o pressuposto processual de eficácia
relativo à capacidade postulatória (art. 103, caput, do CPC).
Diante do exposto, INTIME-SE o requerente para que, no prazo
de 05 (cinco) dias (§ 3º do art. 218 do CPC), sane os defeitos, sob
pena de indeferimento da petição inicial por ausência de legitimidade
(inciso II do art. 330 do CPC) e capacidade postulatória (inciso IX do
art. 139 do CPC).
Intime-se pelo Diário da Justiça Eletrônica de Santa Catarina
(DJESC).
Gaspar (SC), 03 de agosto de 2020.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
Clóvis Marcelino dos Santos
Juiz Eleitoral
Editais
Edital ZE064 n. 21/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 64ª Zona Eleitoral - Gaspar (SC),
Doutor Clóvis Marcelino dos Santos, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que foram recebidas pelo Cartório desta 064ª Zona
Eleitoral - Gaspar (SC) 09 (nove) fichas individuais de apoiamento à
criação do ALIANÇA - ALIANÇA PELO BRASIL, de eleitores desta
064ª Zona Eleitoral - Gaspar (SC), para fins do disposto no art. 15 da
Resolução TSE n. 23.571/2018, as quais estão disponíveis para
acesso pelos interessados no Cartório Eleitoral.
Destarte, ficam cientificados os interessados de que poderão
impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste
edital, em petição fundamentada e relatando fatos devidamente
comprovados, os dados constantes nas fichas individuais de
apoiamento apresentadas e cujas fotocópias estão disponíveis em
anexo à via deste edital afixada no Cartório Eleitoral (art. 15, caput e
§ 1º, da Resolução TSE n. 23.571/2018).
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina (DJESC) e afixado no mural do Cartório desta 064ª
Zona Eleitoral - Gaspar (SC). Dado e passado nesta cidade de
Gaspar (SC), aos quatro dias do mês de agosto do ano de 2020. Eu,
(ASSINADO DIGITALMENTE), João Paulo de Sousa Panini, Chefe
de Cartório Eleitoral, digitei, conferi e subscrevo, de ordem (Portaria
ZE064 n. 11/2020), o presente edital.
Comunique-se. Registre-se. Divulgue-se.
Gaspar (SC), 04 de agosto de 2020.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
João Paulo de Sousa Panini
Chefe de Cartório Eleitoral
De Ordem - Portaria ZE064 n. 11/2020
Editais
Edital ZE064 n. 20/2020
Prazo: 5 (cinco) dias (art. 231, IV, do CPC c/c art. 218, § 3º, do
CPC).
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) da 64ª Zona Eleitoral Gaspar (SC), Doutor Clóvis Marcelino dos Santos, em cumprimento
ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019,
FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento que o partido político e os respectivos responsáveis (§
4° do art. 32 da Lei 9.096/1995) relacionado abaixo apresentaram,
por intermédio do processo n. 600035-37.2020.6.24.0064, a
declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019:
Requerente: PARTIDO LIBERAL MUNICIPAL - GASPAR - SC
Responsável: Rodrigo Boeing Alhtof
Responsável: Daniel Fernando Cardoso
Responsável: Odilon Luiz Ascoli
Responsável: Benardo Leonardo Spengler Filho
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Destarte, ficam os interessados cientes de que:
1. Os autos especificado na tabela acima permanecerão à
disposição de qualquer interessado pelo prazo de 5 (dias) dias (art.
231, IV, do CPC c/c art. 218, § 3º, do CPC); e
2. Findo o prazo de publicação deste edital previsto no § 3º do art.
218 do CPC, faculta-se, no prazo de 3 (três) dias, 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
(exercício de 2019), conforme previsto no inciso I no art. 44 da
Resolução do TSE n. 23.604/2019.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina (DJESC) e afixado no mural do Cartório desta 064ª
Zona Eleitoral - Gaspar (SC). Dado e passado nesta cidade de
Gaspar (SC), aos quatro dias do mês de agosto do ano de 2020. Eu,
(ASSINADO DIGITALMENTE), João Paulo de Sousa Panini, Chefe
de Cartório Eleitoral, digitei, conferi e subscrevo, de ordem (Portaria
ZE064 n. 11/2020), o presente edital.
Comunique-se. Registre-se. Divulgue-se.
Gaspar (SC), 04 de agosto de 2020.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
João Paulo de Sousa Panini
Chefe de Cartório Eleitoral
De Ordem - Portaria ZE064 n. 11/2020

68ª Zona Eleitoral - Balneário Piçarras
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PJ-e nº 0600061-23.2020.6.24.0068 - Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral
Noticiante: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de
Balneário Piçarras
Advogada do Noticiante: Naidi Nagila Espindola - OAB/SC nº 29.897B e OAB/PR nº 59.805
Noticiado: Tiago Maciel Baltt
Noticiado: Marcio Sidnei Silva
Advogada dos Noticiados: Samantha de Andrade - OAB/SC nº
30.202
Intime-se a procuradora do Noticiante via DJESC, para, se assim
entender, apresentar contarrazões recursais, no prazo de 03 (três)
dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se os autos ao
TRESC.
Balneário Piçarras, 4 de agosto de 2020.
Luiz Carlos Vailati Júnior
Juiz Eleitoral
PJ-e nº 0600057-83.2020.6.24.0068 - Prestação de Contas Anual
Requerente: Republicanos (REPUBLICANOS) de Balneário Piçarras
Advogado: Mario Davi Barbosa - OAB/SC nº 30.125
Intime-se o Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
regularize a representação processual, sob pena de julgamento pela
não apresentação das contas; e manifeste-se acerca do Parecer de
fl. 10.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Requerente
concernente ao item 2 do Parecer de fl. 10, e desde que regularizada
a representação processual, ao Cartório Eleitoral, para novo parecer,
se assim entender, e/ou seguir com o processo em seus ulteriores
trâmites.
Balneário Piçarras, 4 de agosto de 2020.
Luiz Carlos Vailati Júnior
Juiz Eleitoral
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79ª Zona Eleitoral - Içara
Atos Judiciais
Editais
EDITAL
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 079ª ZONA ELEITORAL DE IÇARA SC, no
uso de suas atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo
MM. Juiz Eleitoral,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o partido político e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2016, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n.
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 0600028-97.2020.6.24.0079
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, ADILOR GUGLIELMI,
JANIO CESAR CONTI
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638
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: zona079@tre-sc.jus.br).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o(a)
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de IÇARA, SC, aos 4 de agosto de
2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o presente edital e
subscrevi.
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MORAES
Chefe de Cartório
("De ordem", Portaria n. 04/2020)

83ª Zona Eleitoral - Modelo
Atos Judiciais
Editais
E D I T A L - ZE n. 15/2020
Prazo de publicação: 5 dias
Prazo para impugnação: 3 dias
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Wagner Luis Böing, Juiz da
83ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
FAÇO PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que os partidos políticos e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
financeiro de 2019, ex vi do art. 28, § 4º, da Resolução TSE n.
23.604/2019, sendo facultado a qualquer interessado, após o
período de publicação deste edital (05 dias), no prazo de 03 (três)
dias, apresentar impugnação, em petição fundamentada e
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acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PARTI
MUNIC
RESPONSÁV
ADVOGA
PROCESSO
DO
ÍPIO
EIS
DO/Nº
JUDICIAL
(PRESIDENT
OAB
ELETRÔNICO
E
E
(PJE)
TESOUREIR
O)
PSC
Modelo
Cleber
Jeisson
0600044Cecatto
Igomar
39.2020.6.24.0
083
Jose Vantuir Kolln
(OAB/SC
Morais
31392)
PSB
Sul
Sergio
Jeisson
0600045Brasil
Cremonini
Igomar
24.2020.6.24.0
083
Marli Marisa Kolln
(OAB/SC
Reinehr
31392)
Cremonini
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: zona083@tre-sc.jus.br Telefone: 49 3365 3504/49 98805 8765).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Modelo, aos quatro dias do mês de
agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, ____, Ana Caroline da Silva
Reinaldo, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente edital.
Modelo, 04 de agosto de 2020.
Ana Caroline da Silva Reinaldo
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria n. 05/2020

86ª Zona Eleitoral - Brusque
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600029-13.2020.6.24.0005
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
RESPONSÁVEIS: KARIN RODRIGUES, AMAURI PAZA
Advogada: KARIN RODRIGUES - SC40979
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral Clarice Ana
Lanzarini, INTIMO o Partido Requerente e os Responsáveis acima
para, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 35, §3º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019, apresentarem a documentação e/ou
manifestarem-se quanto a relação de documentos ausentes
apontada no Relatório Preliminar, a saber:
1. O parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho
Fiscal, se houver, sobre as contas;
2. Extratos consolidados e definitivos das contas bancárias, inclusive
os relativos às contas de aplicações financeiras, do período integral
do exercício ao qual se refere a prestação de contas, demonstrando
a movimentação financeira ou a sua ausência;
3. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.
BRUSQUE/SC, 3 de agosto de 2020.
DAVID HENRIQUE TOMMASI
Cartório da 086ª ZONA ELEITORAL DE BRUSQUE SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600018-32.2020.6.24.0086
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROBRUSQUE- SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEIS: VALDIR WILKE, JOAO ROBERTO BEUTING
Advogado do REQUERENTE: PAULO DA SILVEIRA MAYER SC19063
ATO ORDINATÓRIO
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De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral Clarice Ana
Lanzarini, INTIMO o Partido Requerente e os Responsáveis acima
para, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 35, §3º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019, apresentarem a documentação e/ou
manifestarem-se quanto a relação de documentos ausentes
apontada no Relatório Preliminar, a saber:
1. Balanço patrimonial;
2. Demonstração do Resultado do Exercício;
3. Comprovante de remessa da escrituração contábil digital à
Receita Federal do Brasil;
4. O parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho
Fiscal, se houver, sobre as contas;
5. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
6. Procuração ou instrumento de mandato para constituição de
advogado dos responsáveis pelo partido, com a indicação do número
de fac-símile ou e-mail pelo qual o patrono receberá as intimações
que não puderem ser publicadas no órgão oficial da imprensa;
7. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade
do profissional de contabilidade habilitado.
8. Notas Explicativas.
BRUSQUE/SC, 3 de agosto de 2020.
DAVID HENRIQUE TOMMASI
Cartório da 086ª ZONA ELEITORAL DE BRUSQUE SC

90ª Zona Eleitoral - Concórdia
Atos Judiciais
Editais
E D I T A L n. 0019/2020
Prazo: 5 dias
O Chefe de Cartório da 090ª ZONA ELEITORAL DE CONCÓRDIA
SC, no uso de suas atribuições,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 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 0600035-56.2020.6.24.0090
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE MUNICIPAL - CONCORDIA - SC
INTERESSADO: JANETE TEREZINHA DE ARAUJO BUSSOLARO,
ROGERIO DILAMAR FARESIN
Advogado do(a) REQUERENTE: HELENICE BEATRIZ LUERSEN
PEREIRA
DUARTE
SC3742700-A
Advogado
do(a)
INTERESSADO: HELENICE BEATRIZ LUERSEN PEREIRA
DUARTE - SC3742700-A Advogado do(a) INTERESSADO:
HELENICE BEATRIZ LUERSEN PEREIRA DUARTE - SC3742700-A
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
a partir da numeração acima informada. Todavia, caso qualquer
interessado não possua acesso à Internet, o Cartório Eleitoral poderá
propiciar a consulta ao processo (e-mail: zona090@tre-sc.jus.br Telefone: 49 98870-8504).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) Eleitoral fosse o presente edital publicado
no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC, bem como
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de CONCÓRDIA, SC, aos 4 de agosto
de 2020. Eu _______, Chefe de Cartório, preparei o presente edital e
subscrevi.
(Assinatura Digital)
MOACIR TRAMONTIN
Chefe de Cartório
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91ª Zona Eleitoral - Itapema
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) n. 060001817.2020.6.24.0091.
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB,
SABINO BUSSANELLO INTERESSADO: RONALDO PAULINO.
Advogado: Dr. RONALDO PAULINO - OAB/SC 3952300-A.
DESPACHO Trata-se de processo de prestação de contas partidária
anual, apresentado pelo Diretório municipal do Partido Socialista
Brasileiro de Itapema, referente ao exercício financeiro de 2019 (ID
2144524). Preconiza o art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019:
Verificada a ausência ou irregularidade processual do órgão
partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o
processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeiro, sob
pena de fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data
da publicação do ato judicial no Diário Eletrônico. Para fins do
disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis financeiros
pelas contas prestadas, solidariamente com o órgão partidário, o seu
presidente, o seu tesoureiro, ou aqueles que desempenham funções
equivalentes, bem como aqueles que tenham efetivamente
substituído no exercício de prestação de contas. A certidão de
composição partidária (ID 2183099) indica que os responsáveis
financeiros durante o ano de 2019 são distintos dos que atualmente
exercem os respectivos cargos, ocupantes do polo ativo destes
autos. Assim, suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias e
determino que o diretório municipal PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO de Itapema regularize a REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, consignados como PRESIDENTE Huan Diego Back
e como TESOUREIRO Alexandre dos Passos, sob pena de fluência
dos prazos processuais (art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Cumprida ou não a determinação, dê-se prosseguimento ao feito nos
termos do art. 44 da citada Resolução.
P.R.I. Itapema, data e hora da assinatura.
Sancler Adilson Alves
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) N. 060002169.2020.6.24.0091.
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE
ITAPEMA- PTB INTERESSADO: ROMEU DE OLIVEIRA.
Advogados: ANTONIO ANACLETO - OAB/SC 28603, ELIZANGELA
ASQUEL LOCH - OAB/SC 22933.
DESPACHO Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista
Brasileiro de Itapema, referente ao exercício de 2019. As contas
foram apresentadas pelos representantes do Diretório Estadual (ID
2165785). Da certidão SGIP (ID 2180660), infere-se que o diretório
municipal está vigente. Não se trata, portanto de hipótese de
extinção ou dissolução do diretório municipal, a justificar a
apresentação pelo órgão estadual. A própria normativa prevê que a
responsabilidade sempre é do atual presidente ou tesoureiro ou
daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais
substitutos no período das contas. Diante do exposto, ao requerente,
para que diga sobre a certidão supra e ausência de legitimidade.
Prazo: 05 dias.
Florianópolis para Itapema, data da assinatura.
Sancler Adilson Alves
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) N. 060002254.2020.6.24.0091.
REQUERENTE: PARTIDO VERDE ITAPEMA.
INTERESSADO: HELIO JOSE BASQUEIRA.
Advogado: RONALDO PAULINO - OAB/SC 3952300-A.
DESPACHO Trata-se de prestação de contas anual do Partido
Verde, referente ao exercício de 2019. Da certidão ID 2199005,
infere-se que a grei não se fez representar no ano transato. Tendo
em vista o teor da certidão, intime-se o requerente para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, esclareça nos autos de forma detalhada qual
o provimento judicial pretendido, posto que a petição inicial se refere
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à prestação de contas do exercício de 2019. Cumpra-se. Itapema,
data da assinatura.
Sancler Adilson Alves
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) n. 060002509.2020.6.24.0091.
REQUERENTE: DEMOCRATAS ITAPEMA.
RESPONSÁVEL: CLOVIS JOSE DA ROCHA.
Advogado: GIOVANI ACOSTA DA LUZ - OAB/SC 17635.
DESPACHO Trata-se de processo de prestação de contas partidária
anual, apresentado pelo Diretório do Democratas de Itapema,
referente ao exercício financeiro de 2019 (ID 2305025). Certidão do
Cartório Eleitoral sobre a composição partidária (ID 2457519). Com
efeito, sobre a responsabilidade das contas e sua representação
judicial, preconiza o art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019:
Verificada a ausência ou irregularidade processual do órgão
partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o
processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeiro, sob
pena de fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data
da publicação do ato judicial no Diário Eletrônico. Para fins do
disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis financeiros
pelas contas prestadas, solidariamente com o órgão partidário, o seu
presidente, o seu tesoureiro, ou aqueles que desempenham funções
equivalentes, bem como aqueles que tenham efetivamente
substituído no exercício de prestação de contas. A certidão de
composição partidária indica que, entre os responsáveis financeiros
durante o ano de 2019, o postulante ocupa a Vice-Presidência. Além
da ausência das procurações, o documento elaborado na inicial (ID
2305038) não foi emitido pelo sistema próprio disponibilizado pela
Justiça Eleitoral - SPCA -, o que inviabiliza sua análise. Assim,
suspendo o processo pelo prazo de 10 (dez) dias e determino que o
diretório municipal do DEMOCRATAS de Itapema REGULARIZE a
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL,
consignados
como
PRESIDENTE Paulo Roberto Campos e como TESOUREIRO Eli
Prado, sob pena de fluência dos prazos processuais (art. 32 da
Resolução TSE n. 23.604/2019) e, ainda, apresente a declaração
pelo SPCA, nos termos do inciso I do §4º do art. 28 da Res. TSE
23.604/2019. Cumprida ou não a determinação, dê-se
prosseguimento ao feito nos termos do art. 44 da citada Resolução.
P.R.I. Florianópolis para Itapema, data da assinatura.
Sancler Adilson Alves
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) n. 060002084.2020.6.24.0091.
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, NILZA NILDA
SIMAS.
Advogado: RONALDO PAULINO - OAB/SC 3952300-A.
DESPACHO Trata-se de processo de prestação de contas partidária
anual, apresentado pelo Diretório municipal Partido Social
Democrático de Itapema, referente ao exercício financeiro de 2019
(ID 2164223 ). Preconiza o art. 32 da Resolução TSE n.
23.604/2019:
Verificada a ausência ou irregularidade processual do órgão
partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o
processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob
pena de fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data
da publicação do ato judicial no Diário Eletrônico. Para fins do
disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis financeiros
pelas contas prestadas, solidariamente com o órgão partidário, o seu
presidente, o seu tesoureiro, ou aqueles que desempenham funções
equivalentes, bem como aqueles que tenham efetivamente
substituído no exercício de prestação de contas. As certidões de
composição partidária (ID 2178229 e ID 2748358) indicam que os
responsáveis financeiros durante o ano de 2019 são distintos dos
que atualmente exercem os respectivos cargos, ocupantes do polo
ativo destes autos. Especialmente os Tesoureiros. Assim, suspendo
o processo pelo prazo de 10 (dez) dias e determino que o diretório
municipal do Partido Social Democrático de Itapema REGULARIZE a
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, sob pena de fluência dos
prazos processuais (art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019).
Cumprida ou não a determinação, dê-se prosseguimento ao feito nos
termos do art. 44 da citada Resolução. P.R.I. Florianópolis para
Itapema, data da assinatura.
Sancler Adilson Alves
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Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
n. 060002776.2020.6.24.0091.
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO.
RESPONSÁVEL: ERIKSON SANTOS AMARO.
Advogados: FELIPE BARWINSKI PEREIRA - OAB/SC 34410,
SILVIA REGINA BIZAN - OAB/PR 32551, ALCY NELSON DA SILVA
NETO - OAB/SC22598.
DESPACHO Trata-se de processo de prestação de contas partidária
anual, apresentado pelo Diretório municipal do Partido Social
Cristão de Itapema, referente ao exercício financeiro de 2019
(ID2404606). A certidão de composição partidária (ID 2460986)
indica que, dentre os responsáveis financeiros durante o ano de
2019, ocupa a função de tesoureira Jussie de Sousa Andrade.
Preconiza o art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019: Verificada a
ausência ou irregularidade processual do órgão partidário ou dos
responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o processo e marcará
prazo razoável para ser sanado o defeiro, sob pena de fluência dos
respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato
judicial no Diário Eletrônico. Para fins do disposto nesta Resolução,
consideram-se responsáveis financeiros pelas contas prestadas,
solidariamente com o órgão partidário, o seu presidente, o seu
tesoureiro, ou aqueles que desempenham funções equivalentes,
bem como aqueles que tenham efetivamente substituído no exercício
de prestação de contas. Assim, suspendo o processo pelo prazo de
10 (dez) dias e determino que o diretório municipal do Partido Social
Cristão
de
Itapema
REGULARIZE a
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, consignado como tesoureira a Sra. Jussie de Sousa
Andrade, sob pena de fluência dos prazos processuais (art. 32 da
Resolução TSE n. 23.604/2019). Cumprida ou não a determinação,
dê-se prosseguimento ao feito nos termos do art. 44 da citada
Resolução.
P.R.I. Itapema, data da assinatura.
Sancler Adilson Alves
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) N. 060001902.2020.6.24.0091.
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ITAPEMA - SC MUNICIPAL, ALEXANDRE FURTADO KONS DOS SANTOS,
ANTONIO CRISPIM FILHO
Advogado do REQUERENTE: RONALDO PAULINO - OAB/SC
3952300-A
DESPACHO Trata-se de prestação de contas anual do Partido
Social Liberal, referente ao exercício de 2019. Da certidão ID
2176045, infere-se que a grei não se fez representar no ano
transato. Tendo em vista o teor da certidão, intime-se o requerente
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça nos autos de forma
detalhada qual o provimento judicial pretendido, posto que a petição
inicial se refere à prestação de contas do exercício de 2019.
Cumpra-se. Itapema, data da assinatura.
Sancler Adilson Alves
Juiz Eleitoral

94ª Zona Eleitoral - Chapecó
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 022/2020
Prazo: 05 (cinco) dias
O Excelentíssimo Senhor JEFERSON OSVALDO VIEIRA, Juiz da
94ª Zona Eleitoral de Chapecó-SC, no uso de suas atribuições
legais,
Torna público, nos termos do art. 15 da Resolução TSE n.
23.571/2018, que se encontram disponíveis no sistema SAPF Sistema de Apoiamento a Partido em Formação, as listas de
apoiamento de eleitores inscritos nesta 94ª Zona Eleitoral de
Chapecó/SC ao Partido ALIANÇA PELO BRASIL para os fins que
especifica o art. 7º, § 1º, da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995.
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Outrossim, conforme art. 15 da Resolução TSE n. 23.571/2018, as
listas e formulários disponíveis exclusivamente no PJe (Autos
0600061-42.2020.6.24.0094 e 0600062-27.2020.6.24.0094) e no
sistema SAPF poderão ser impugnados por qualquer interessado,
em petição fundamentada, no prazo de cinco dias contados da
publicação.
Publique-se no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina DJESC.
Chapecó/SC, 30 de julho de 2020.
JEFERSON OSVALDO VIEIRA
Juiz Eleitoral

97ª Zona Eleitoral - Itajaí
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
JUIZO DA 97ª ZONA ELEITORAL
JUIZ ELEITORAL: ADEMIR WOLFF
CHEFE DE CARTÓRIO: THAIS GARCIA RIBAS
PROCESSO N. 0600050-04.2020.6.24.0097
ASSUNTO: FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
REQUERENTE: LUCIANO DAY
ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CHRISTIANE LINGNER DE
SOUZA - OAB/SC 20066
INTERESSADO: PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: CHRISTIANE LINGNER DE
SOUZA - OAB/SC 20066
INTERESSADO:
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA - ITAJAI - SC - MUNICIPAL
ADVOGADOS DO INTERESSADO: PEDRO HENRIQUE MARTINS OAB/SC 43309, LEANDRO AFONSO KRAUEL - OAB/SC 34085,
JOAO JOSE MARTINS FILHO - OAB/SC 33129, ROSANA AMALIA
APPELT - OAB/SC 26783, EDER LANA - OAB/S C20059, VOLNEI
LUIZ VANDRESEN - OAB/SC 5930, JOAO JOSE MARTINS OAB/SC 4136
DESPACHO
Vistos, etc.
I - Inicialmente, certifique o cartório judicial as informações
constantes no sistema Filia acerca da situação dos fatos.
II - Após, intimem-se os partidos interessados (PDT e PSDB) para,
querendo, no prazo conjunto de 03 (três) dias, manifestarem-se
acerca dos pedidos.
III - Decorrido o prazo do item II, com ou sem manifestação dos
interessados, intime-se o Autor sobre o até então produzido no feito
para, entendendo necessário, manifestar-se no prazo de 03 (três)
dias.
IV - Por fim, decorrido o prazo para o Autor (III), com ou sem
manifestação, abra-se vista dos autos a representante Ministerial
para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três) dias.
V - Decorrido o prazo do Ministério Público, retornem os autos
conclusos para decisão.
Itajaí, 28 de julho de 2020
ADEMIR WOLFF
Juiz Eleitoral da 97ª Zona

98ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600034-47.2020.6.24.0098 / 098ª ZONA
ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: AVANTE - CRICIUMA - SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA, ISAC JOSE
BORGES
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Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN GARCIA DA
SILVA - SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN
GARCIA DA SILVA - SC15638
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Partido Avante de Criciúma/SC, tendo em vista que suas contas
referentes ao exercício 2016 foram julgadas não prestadas nos
Autos nº 50-55.2017.6.24.0098, requereu a regularização desta
omissão apresentando os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados, à época, a este Juízo Eleitoral.
Os autos estão instruídos ainda com certidão do cartório eleitoral
dando conta de que o requerente não recebeu recursos diretamente
dos diretórios nacional e estadual de Santa Catarina, bem não há
lançamentos nas contas bancárias do partido requerente referente
ao exercício 2016 e não há registro de emissões de recibos de
doações por esta esfera partidária municipal no período examinado.
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pela regularização da situação do requerente somente para
suspender as consequências previstas no caput e no parágrafo único
do artigo 48 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Por todo exposto, DECLARO, nos termos do art. 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, a CESSAÇÃO da proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, a partir do trânsito em julgado desta
decisão, regularizando a omissão do Partido Avante de Criciúma/SC
em relação à omissão da apresentação das contas partidárias anuais
de 2016.
P.R.I.
Transitado em julgado, atualize-se o Sistema de Contas Eleitorais e
arquivem-se os autos independente de nova conclusão.
Criciúma/SC, 27 de julho de 2020.
Marlon Jesus Soares de Souza
Juiz Eleitoral
PJE nº 0600028-40.2020.6.24.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTAS - FORQUILHINHA SC
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CARLOS FREDERICO DE
SOUZA - SC28185
DESPACHO
R.H.
Nos termos do art. 35, §2º, da resolução TSE nº 23.604/2019, intimese o requerente para complementar a documentação ou apresentar
os motivos de inexigibilidade de sua apresentação no prazo de
20(vinte) dias.
Intime-se.
Marlon Jesus Soares de Souza
Juiz eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060003277.2020.6.24.0098 / 098ª ZONA ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- PSDB - MUNICIPAL - FORQUILHINHA - SC RESPONSÁVEL:
LEANDRO LOCH, ADRIANA JOAQUIM DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN GARCIA DA
SILVA - SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN
GARCIA DA SILVA - SC15638
SENTENÇA
Vistos, etc.
Nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo
a desistência da ação requerida na petição id. 3030331 e julgo
extinto o feito sem resolver o mérito.
P.R.I.
Arquive-se.
Marlon Jesus Soares de Souza
Juiz eleitoral
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600036-17.2020.6.24.0098 / 098ª ZONA
ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: AVANTE - CRICIUMA - SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA, ISAC JOSE
BORGES
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Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN GARCIA DA
SILVA - SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN
GARCIA DA SILVA - SC15638
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Partido Avante de Criciúma/SC, tendo em vista que suas contas
referentes ao exercício 2018 foram julgadas não prestadas nos
Autos nº 61-16.2019.6.24.0098, requereu a regularização desta
omissão apresentando os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados, à época, a este Juízo Eleitoral.
Os autos estão instruídos ainda com certidão do cartório eleitoral
dando conta de que o requerente não recebeu recursos diretamente
do diretório nacional, que o estadual de Santa Catarina não prestou
as informações de repasse de recursos a diretórios municipais do
exercício em exame, que não há lançamentos na conta bancária do
partido requerente referente ao exercício 2018 e não há registro de
emissões de recibos de doações por esta esfera partidária municipal
no período examinado.
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pela regularização da situação do requerente somente para
suspender as consequências previstas no caput e no parágrafo único
do artigo 48 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Por todo exposto, DECLARO, nos termos do art. 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, a CESSAÇÃO da proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, a partir do trânsito em julgado desta
decisão, regularizando a omissão do Partido Avante de Criciúma/SC
em relação à omissão da apresentação das contas partidárias anuais
de 2018.
P.R.I.
Transitado em julgado, atualize-se o Sistema de Contas Eleitorais e
arquivem-se os autos independente de nova conclusão.
Marlon Jesus Soares de Souza
Juiz Eleitoral
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600035-32.2020.6.24.0098 / 098ª ZONA
ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: AVANTE - CRICIUMA - SC - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA, ISAC JOSE
BORGES
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN GARCIA DA
SILVA - SC15638 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILLIAN
GARCIA DA SILVA - SC15638
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Partido Avante de Criciúma/SC, tendo em vista que suas contas
referentes ao exercício 2017 foram julgadas não prestadas nos
Autos nº 50-21.2018.6.24.0098, requereu a regularização desta
omissão apresentando os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados, à época, a este Juízo Eleitoral.
Os autos estão instruídos ainda com certidão do cartório eleitoral
dando conta de que o requerente não recebeu recursos diretamente
do diretório nacional e estadual de Santa Catarina, que não há
lançamentos na conta bancária do partido requerente referente ao
exercício 2017 e não há registro de emissões de recibos de doações
por esta esfera partidária municipal no período examinado.
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pela regularização da situação do requerente somente para
suspender as consequências previstas no caput e no parágrafo único
do artigo 48 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Por todo exposto, DECLARO, nos termos do art. 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, a CESSAÇÃO da proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, a partir do trânsito em julgado desta
decisão, regularizando a omissão do Partido Avante de Criciúma/SC
em relação à omissão da apresentação das contas partidárias anuais
de 2017.
P.R.I.
Transitado em julgado, atualize-se o Sistema de Contas Eleitorais e
arquivem-se os autos independente de nova conclusão.
Marlon Jesus Soares de Souza
Juiz Eleitoral
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PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600045-76.2020.6.24.0098 / 098ª ZONA
ELEITORAL DE CRICIÚMA SC
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- PSDB - MUNICIPAL - FORQUILHINHA - SC
RESPONSÁVEL: LEANDRO LOCH, ADRIANA JOAQUIM DA SILVA
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
CLARISSA
MEDEIROS
CECHELLA BACKES - SC38404, MARCUS AUGUSTO DA
CONCEICAO SPILLERE - SC35335, WILLIAN GARCIA DA SILVA SC15638, PRISCILA UGIONI DUARTE BORDINI - SC33362, MAINA
ALEXANDRE LOPES - SC31570, RAFAEL PELEGRIM - SC25786,
ANTONIO MARCIO ZUPPO PEREIRA - SC22558, FABIAN
MARTINS
DE
CASTRO
SC10361
Advogados
do(a)
RESPONSÁVEL: CLARISSA MEDEIROS CECHELLA BACKES SC38404, MARCUS AUGUSTO DA CONCEICAO SPILLERE SC35335, WILLIAN GARCIA DA SILVA - SC15638, PRISCILA
UGIONI DUARTE BORDINI - SC33362, MAINA ALEXANDRE
LOPES - SC31570, RAFAEL PELEGRIM - SC25786, ANTONIO
MARCIO ZUPPO PEREIRA - SC22558, FABIAN MARTINS DE
CASTRO - SC10361 Advogados do(a) RESPONSÁVEL: CLARISSA
MEDEIROS CECHELLA BACKES - SC38404, MARCUS AUGUSTO
DA CONCEICAO SPILLERE - SC35335, WILLIAN GARCIA DA
SILVA - SC15638, PRISCILA UGIONI DUARTE BORDINI SC33362, MAINA ALEXANDRE LOPES - SC31570, RAFAEL
PELEGRIM - SC25786, ANTONIO MARCIO ZUPPO PEREIRA SC22558, FABIAN MARTINS DE CASTRO - SC10361
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Partido da Social Democracia Brasileira de Forquilhinha/SC, tendo
em vista que suas contas referentes aos exercícios 2017 e 2018
foram julgadas não prestadas nos Autos nº 60-65.2018.6.24.0098 e
40-40.2019.6.24.0098, respectivamente, requereu a regularização
destas omissões apresentando os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados, à época, a este Juízo Eleitoral.
Os autos estão instruídos ainda com certidão do cartório eleitoral
dando conta de que, referentes aos exercícios 2017 e 2018, o
requerente não recebeu recursos diretamente do diretório nacional e
estadual de Santa Catarina, que não há lançamentos na conta
bancária do partido e não há registro de emissões de recibos de
doações por esta esfera partidária municipal.
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pela regularização da situação do requerente somente para
suspender as consequências previstas no caput e no parágrafo único
do artigo 48 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Por todo exposto, DECLARO, nos termos do art. 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, a CESSAÇÃO da proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, a partir do trânsito em julgado desta
decisão, regularizando as omissões do Partido da Social Democracia
Brasileira de Forquilhinha/SC em relação às omissões das
apresentações das contas partidárias anuais dos exercícios 2017 e
2018.
P.R.I.
Transitado em julgado, atualize-se o Sistema de Contas Eleitorais e
arquivem-se os autos independente de nova conclusão.
Marlon Jesus Soares de Souza
Juiz Eleitoral

100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Filiação Partidária (12554) Nº 0600046-55.2020.6.24.0100
Requerente: PATRIOTA 51
Sentença
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento apresentado pelo Sr. Maurício Leal Júnior,
Presidente do Partido PATRIOTA em Florianópolis, por meio de
Protocolo de Documento PAE N. 21.165/2020, endereçado ao juízo
da 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis/SC, no qual requer a inclusão
em lista especial de eleitores das três zonas eleitorais da Capital,
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entre eles uma eleitora da 100ª Zona Eleitoral: Heloíza Valle de
Oliveira -TE 026752410477 - 100ª Zona Eleitoral
Aduz que as filiações dos eleitores deixaram de ser encaminhadas
no prazo legal devido à Pandemia do Covid e das restrições
impostas.
Em 09/06/2020 o partido protocolou também nesta 100ª Zona
Eleitoral requerimento idêntico (PAE 21.424/2020).
É o breve relato.
Decido.
A filiação partidária é requisito fundamental para qualquer cidadão
que deseje se candidatar a cargo público eletivo. Reveste-se de
condição de elegibilidade, prevista no art. 14, § 3º, inc. V, do texto
constitucional.
A Lei nº 9.504/1997, que trata do tema, prevê em seu art. 9º:
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis
meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.
Para as eleições 2020 o prazo para a realização da filiação partidária
findou-se em 04/04/2020 e o encaminhamento ao processamento
das listas de filiados, por parte do partidos políticos, encerrou-se
no 15 de abril, de acordo com a Portaria TSE n. 131 de 20/02/2020.
A Resolução TSE nº. 23.596 (20/08/2019), que disciplina a filiação
partidária, dispõe:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada
ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para
efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os
seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também,
o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e
a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995,
art.19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste
artigo, será considerada a última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que
cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve
o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o
disposto no art. 16 desta resolução.
Pela legislação citada fica claro a que a inclusão de filiações fora do
prazo estabelecido, em procedimento denominado listas especiais,
só poderia ser determinada se o próprio eleitor a requeresse,
havendo necessidade de alegação e comprovação de desídia ou
ma-fé do órgão partidário.
Assim, o Partido não detém legitimidade para postular a inclusão de
Heloiza Valle de Oliveira na lista de filiados.
Ademais, permitir que o próprio Partido Político requeira a inclusão
de filiações fora do prazo estabelecido na lei seria permitir a burla à
legislação.
Face ao exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão em lista especial
de Heloiza Valle de Oliveira.
Publique-se no DJESC.
Intime-se o requerente por meio de mensagem eletrônica no
endereço fornecido no protocolo do documento e no informado no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em Julgado, arquive-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Florianópolis, 12 de junho de 2020
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz da 100ª Zona Eleitoral
Decisões/Despachos
Juízo da 100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Juiz Eleitoral: Laudenir Fernando Petroncini
Chefe de Cartório: Grasiela Gaspar Gonçalves
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REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO
MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS/SC
SENTENÇA
Trata-se de Requerimento de Regularização de Filiação Partidária
formulado por meio de Jair Carlos de Souza, em relação a inscrito
nesta zona eleitoral sob o número 0341 4882 0957, com fulcro nos
arts. 11 e 16 da Resolução TSE n. 23.596/2019.
Afirmando ter se filiado ao Partido Comunista do Brasil - PCdoB - na
data de 2 de março de 2020, reclama da desídia do órgão municipal
partidário por não tê-lo incluído em sua lista de filiados enviada à
Justiça Eleitoral.
Requereu, ao final, pelo deferimento de seu registro de filiação junto
ao requerido, com intimação do diretório municipal, bem como de
sua presidente, para a regularização da situação, juntando
documentos.
É o breve relatório.
Para os fins almejados pela normativa vigente, determinados para
garantir a ampla participação popular nos pleitos e a tutelar todos os
aspectos da Cidadania, tem-se que a Ficha Nacional de Filiação
apresentada (ID 1713809), contendo a data de 2 de março de 2020 e
a assinatura da vice-presidente do diretório municipal do PCdoB, é
suficiente para demonstrar a desídia do partido ao deixar de incluí-lo
em sua nominata de filiados, mormente quando inexistem quaisquer
indícios fraudatórios.
Isso posto, defiro o pedido, e autorizo o processamento da lista
especial, nos termos do art. 16 da Resolução TSE n. 23.596/2019.
Florianópolis, 18 de junho de 2020.
Laudenir Fernando Petroncini
Juiz Eleitoral
Editais
E D I T A L ZE 100 n. 014/2020
Prazo: 5 dias
De ordem, o Chefe de Cartório da 100ª ZONA ELEITORAL DE
FLORIANÓPOLIS 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 0600069-98.2020.6.24.0100
REQUERENTE: PARTIDO VERDE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FLORIANOPOLIS/SC RESPONSÁVEL: GUARANY
D AVILA FAGUNDES, ALEXANDRE ZANARDO
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIA BRESSAN DA SILVA
- SC32985, GUSTAVO HENRIQUE SERPA - SC13355, MAURO
ANTONIO PREZOTTO - SC12082, GABRIELA PINTO SCHELP SC35364-A
A documentação apresentada pela agremiação partidária encontrase disponível para consulta aos interessados no Processo Judicial
Eletrônico (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam)
a partir da numeração acima informada.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Juiz Eleitoral
fosse o presente edital publicado no Diário de Justiça Eleitoral de
Santa Catarina - DJESC, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei n.
9.096/95.
Dado e passado nesta cidade, aos 4 de agosto de 2020. Eu, Ana
Ungaretti, Analista Judiciário, preparei o presente edital e subscrevi.
Grasiela Gaspar Gonçalves
Chefe de Cartório

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600053-47.2020.6.24.0100 /
100ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANÓPOLIS SC
REQUERENTE: MARCIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR CARLOS DE SOUZA SC27058
INTERESSADO: ANDERLIZE ABREU DIAS
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