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5ª Zona Eleitoral - Brusque
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 05ª Zona Eleitoral - Brusque
Juiz: Dra. Iolanda Volkmann
Chefe de Cartório: Osvaldo Claudionei Atanazio
Autos N.º: 114-19.2018.6.24.0005
Classe : Inquérito
Requisitante: Ministério Público Eleitoral da 5ª Zona de Brusque
Investigado: Ireneu Teixeira da Cunha
Vistos etc.
RELATÓRIO
Trata-se de processo em que foram integralmente cumpridas as
condições propostas pelo Ministério Público para transação penal.
Após o regular trâmite, os autos vieram conclusos.
FUNDAMENTAÇÃO
O cumprimento integral das condições propostas pelo Ministério
Público para transação penal implica a extinção da punibilidade,
conforme art. 76, $ 4º, da Lei 9.099/1995.
DISPOSITIVO
Do exposto, reconheço a extinção da punibilidade do acusado Ireneu
Teixeira da Cunha.
Sem despesas processuais.
Procedam-se às anotações e comunicações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Brusque, 07 de fevereiro de 2020.
IOLANDA VOLKMANN
Juíza da 05ª Zona Eleitoral
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6ª Zona Eleitoral - Caçador
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n.º 002/20
Prazo do Edital: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Doutor Gilberto Kilian dos Anjos, Juiz Eleitoral da
006ª Zona (Caçador), no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
a todos que o presente Edital lerem, ou dele tiverem conhecimento,
especialmente a eleitora ILZA DE PAULA GONÇALVES, do
procedimento de duplicidade instaurado, PJE n. 060000227.2020.6.24.0006, tendo em vista a realização de batimento e
verificação de duas inscrições eleitorais em seu nome.
Fica ciente do prazo de 20 dias para comprovar que o registro não
lhe diz respeito ou acerca da cessação da causa de restrição aos
direitos políticos (Res. TSE n. 21.538/2003, art. 36), contado do
término do prazo do presente edital.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no
Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina (DJESC). Dado e
passado nesta cidade de Caçador, no Cartório da 006ª Zona
Eleitoral, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte. Eu,_____ Gerusa Raquel Paeze, Chefe de Cartório, preparei e
conferi o presente edital.
Gerusa Raquel Paeze
Chefe de Cartório
Autorizada pela Portaria 03/2013

18ª Zona Eleitoral - Joaçaba
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§ 1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em
apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para
a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.
(...)
§ 3° Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério
Público.
§ 4° Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz
remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das
coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha,
se for pessoa idônea.
(...)
No presente caso, não existem dúvidas quanto à titularidade dos
bens apreendidos, o que dispensa a dilação probatória para
apuração dos verdadeiros proprietários/possuidores. Diante disso,
não se faz necessário que o requerente seja instado a apresentar
maiores provas.
Ademais, conforme relatado, o Ministério Público já postulou pelo
deferimento do pedido apresentado por Gilson Carlos Lira, bem
como pela devolução aos proprietários/possuidores dos envelopes
citados à fl. 284.
Ante o exposto:
a) DEFIRO a restituição ao requerente GILSON CARLOS LIRA, dos
seguintes objetos (fl. 283): (1) uma faca e (1) um facão;
b) DETERMINO a devolução ao proprietário ADEMIR LUIS RIGHI,
dos seguintes objetos (fl. 284): 1 (um) envelope contendo
propaganda política, 1 (um) envelope contendo "santinhos" e 1 (um)
envelope contendo a quantia de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e
seis reais);
c) DETERMINO a devolução ao proprietário JOSÉ DAVI DA SILVA,
dos seguintes objetos (fl. 284): 1 (um) envelope contendo "santinhos"
e 1 (um) envelope contendo a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Restituídos os bens, promovam-se as baixas necessárias.
Joaçaba, 05 de fevereiro de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz da 18ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais

24ª Zona Eleitoral - Palhoça
Decisões/Despachos
AÇÃO PENAL N. 491-19.2016.6.24.0018
AUTOR DA AÇÃO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S): ADEMIR LUIS RIGHI
ADVOGADO(S): FRANCISCO ASSIS DE LIMA - OAB: 8376/SC
ADVOGADO(S): MORGAN FRANCIS DE LIMA - OAB: 27475/SC
ADVOGADO(S): CARLA RAFAELA CIARNOSCKI - OAB: 34483/SC
RÉU(S): GILSON CARLOS LIRA
ADVOGADO(S): FRANCISCO ASSIS DE LIMA - OAB: 8376/SC
ADVOGADO(S): MORGAN FRANCIS DE LIMA - OAB: 27475/SC
ADVOGADO(S): CARLA RAFAELA CIARNOSCKI - OAB: 34483/SC
RÉU(S): JOSÉ DAVI DA SILVA
ADVOGADO(S): Marcelo Afonso de Souza - OAB: 41174/SC
Vistos para decisão.
Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida proposto por
Gilson Carlos Lira, tendo em vista ter sido absolvido na Ação Penal
491-19.2016.6.24.0018.
Às fls. 281 foi juntada informação pelo Chefe de Cartório acerca dos
bens apreendidos em posse do requerente e de outros objetos
apreendidos no momento da prisão em flagrante ocorrida em
02/10/2016, e que continuam armazenados no Cartório Eleitoral.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
deferimento do pedido de restituição apresentado por Gilson Carlos
Lira, bem como pela restituição dos demais objetos apreendidos no
mesmo contexto fático, considerando que todos os réus da Ação
Penal 491-19.2016.6.24.0018 foram absolvidos da acusação.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O pedido de restituição de coisa apreendida vem regulado no art.
120 do CPP, conforme segue:
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela
autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não
exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060000185.2020.6.24.0024
REQUERENTE: AVANTE - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAN CESAR DEMONTI - SC3351
SENTENÇA
Vistos para sentença.
Trato de procedimento instaurado para apuração de prestação de
contas pelo diretório municipal do partido Avante de Palhoça, em
relação ao exercício financeiro de 2016.
O Partido Avante de Palhoça apresentou, ainda que
intempestivamente, prestação de contas relativas ao exercício
financeiro de 2016.
Foi publicado o edital para dar publicidade às referidas declarações,
tendo decorrido o prazo sem apresentação de impugnações (fl. 9).
Foi elaborado parecer técnico à fl. 10 pela aprovação da prestação, o
que contou com a anuência do representante do Ministério Público à
fl. 12.
É o relatório.
Considerando o teor do parecer técnico e a manifestação do
representante do Ministério Público, julgo prestada e aprovada a
prestação apresentada, nos termos do art. 45, VIII, a da Resolução
n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Palhoça (SC), 6 de fevereiro de 2020.
Luís Felipe Canever
Juiz Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060000270.2020.6.24.0024
REQUERENTE: AVANTE - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAN CESAR DEMONTI - SC3351
SENTENÇA
Vistos para sentença.
Trato de procedimento instaurado para apuração de prestação de
contas pelo diretório municipal do partido Avante de Palhoça, em
relação ao exercício financeiro de 2017.
O Partido Avante de Palhoça apresentou, ainda que
intempestivamente, prestação de contas relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Foi publicado o edital para dar publicidade às referidas declarações,
tendo decorrido o prazo sem apresentação de impugnações (fl. 9).
Foi elaborado parecer técnico à fl. 10 pela aprovação da prestação, o
que contou com a anuência do representante do Ministério Público à
fl. 12.
É o relatório.
Considerando o teor do parecer técnico e a manifestação do
representante do Ministério Público, julgo prestada e aprovada a
prestação apresentada, nos termos do art. 45, VIII, a da Resolução
n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Palhoça (SC), 7 de fevereiro de 2020.
Luís Felipe Canever
Juiz Eleitoral

36ª Zona Eleitoral - Videira
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos nº 117-75.2018.6.24.0036
(Prestação de Contas - Eleições 2018)
Requerido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Videira/SC
Advogado: Roberto Bittencourt Olinger - OAB/SC 22.283
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado em razão da não prestação de
contas de campanha referente às Eleições Gerais de 2018 do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Videira /SC.
À f.02 consta informação do Chefe de Cartório que comprova a
omissão do partido em apresentar suas contas.
O órgão partidário municipal apresentou a declaração de ausência
de movimentação de recursos (f.14), entretanto, sem utilizar o
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, razão pela qual
foi intimado para reapresentá-la (f.51), deixando transcorrer in albis o
prazo para esta providência (f.52). Novamente intimado, por força
dos despachos de f.53 e f.69, novamente permaneceu inerte (f.53 e
72).
Diante da omissão no dever de prestar contas, o diligente Promotor
Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas (f.67/vº).
É o relatório.
DECIDO.
A Resolução n. 23.553/2017 que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições, em seu art. 48, inciso II traz que:
"Devem prestar contas à Justiça Eleitoral os órgãos partidários,
ainda que constituídos sob forma provisória, nacionais, estaduais,
distritais e municipais".
Quanto à obrigatoriedade de uso de sistema próprio, a citada
Resolução traz em seus artigos 57 e 58, respectivamente, que: "A
elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por
meio do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na
internet." e "A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça
Eleitoral em meio eletrônico, pela internet, na forma do art. 57 desta
resolução." (art. 58)
Relativamente à omissão na apresentação das contas, dispõe: "Art.
83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta: (...) II - ao partido político, a perda do direito ao
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recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal".
Pela exegese dos dispositivos acima transcritos, impõe-se o
julgamento de contas não prestadas. Corroborando esta afirmação,
transcrevo abaixo ementa do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017 - NÃO apresentação - REITERADAS
INTIMAÇÕES - contas julgadas não prestadas - SUSPENSÃO DO
REPASSE DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO
ENQUANTO PERDURAR A INADIMPLÊNCIA - inteligência do art.
37-a da lei n. 9.096 /1995, com redação conferida pela lei n. 13.165
/2015, c/c o art. 48 da resolução tse n. 23.546/2017 - precedentes.
(Relator Fernando Luz da Gama Lobo D'eça, Acórdão nº 33.246, de
11/09/2018)."
Quanto à sanção prevista na segunda parte do dispositivo
mencionado, destaco que o Supremo Tribunal Federal publicou,
recentemente, decisão monocrática proferida em medida cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.032 / DF, com o seguinte
teor:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar
requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10,
§3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à
Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do
art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de
forma automática, como consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente
pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente
de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do
art. 28 da Lei 9.096/1995. (...)" (Relator: Ministro Gilmar Mendes.
Decisão de 16/05/2019. DJE nº 104, divulgado em 17/05/2019).
Portanto, considerando a decisão em destaque, deixo de aplicar a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário
municipal.
Ante o exposto, considerando que o partido, devidamente intimado,
deixou transcorrer in albis o prazo, sem apresentar suas contas
através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB de Videira/SC, referentes às Eleições de 2018, e
determino a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo
partidário, por referido partido, enquanto permanecer a omissão.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se aos diretórios nacional e
regional do partido (art. 8º da Res. TRESC n. 7.821/2011),
relativamente à suspensão do recebimento das cotas do fundo
partidário. Atualize-se as informações no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
O DD. Representante do Ministério Público Eleitoral, como de praxe,
será intimado pessoalmente.
Após, arquivem-se os autos.
Videira-SC, 05 de fevereiro de 2020.
RAFAEL GOULART SARDÁ
Juiz Eleitoral e.e.
Decisões/Despachos
Autos nº 51-61.2019.6.24.0036
(Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2018)
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Iomerê/SC
Advogado: Ivair Ceron - OAB/SC 37.099
Interessado: Marino Sovrani - Presidente
Interessado: Vagner Munaro - Tesoureiro
Vistos.
Avoco os autos.
Considerando o pedido do partido (f.25/26), concedo o prazo de 10
(dez) dias para que o partido providencie os documentos
necessários e apresente as contas do exercício de 2018.
Decorrido o prazo acima sem a devida apresentação das contas,
proceda-se na forma dos itens II e III do despacho de f. 02-03.
Apresentadas as contas, voltem os autos.
Publique-se no DJESC.
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Dê-se ciência ao DD. Representante do Ministério Público Eleitoral.
Videira/SC, 06 de fevereiro de 2020.
RAFAEL GOULART SARDÁ
Juiz Eleitoral e.e.
Autos n.º: 115-08.2018.6.24.0036
(Prestação de Contas - Eleições 2018)
Interessado: Partido Republicano Brasileiro - PRB de Videira/SC
Advogado: Carlos Alberto Santin - OAB/SC 31.734
Advogada: Darlana Hackbarth - OAB/SC 54.109
Interessado: Paulo Cesar Ferreira Borba - Presidente
Interessado: Gian Carlo Gaio - Tesoureiro
Vistos.
Determino, nos termos da Resolução TSE n. 23.553/2017:
I - a intimação do órgão partidário para, no prazo de 3 (três) dias,
manifestar-se acerca do Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências, cujo teor pode ser consultado no Serviço de
Acompanhamento Processual e Push, na página da Justiça Eleitoral,
na internet (art. 72, §1º, Res. TSE n. 23.553/2017);
II - decorrido o prazo, com ou sem manifestação, acompanhados ou
não de documentos, os autos serão remetidos para a unidade ou o
responsável pela análise técnica para emissão de parecer conclusivo
(art. 72, §3º, Res. TSE n. 23.553/2017);
III - apresentado o parecer conclusivo, o Ministério Público Eleitoral
terá vista dos autos para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias
(art. 76, Res. TSE n. 23.553/2017); e,
IV - tornem conclusos para sentença.
Publique-se no DJESC.
Videira-SC, 07 de fevereiro de 2020.
RAFAEL GOULART SARDÁ
Juiz Eleitoral e.e.

55ª Zona Eleitoral - Pomerode
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56ª Zona Eleitoral - Balneário Camboriú
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos do Processo n. 18-45.2018.6.24.0056Prestação de Contas PMDB de Balneário Camboriú - exercício financeiro de
2017 REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (PMDB) DE BALNEÁRIO CAMBORIÚADVOGADO:
EDUARDO RIBEIRO - OAB 30785/SCINTERESSADO: NILSON
FREDERICO PROBST - PresidenteADVOGADO: EDUARDO
RIBEIRO - OAB 30785/SCINTERESSADO: PAULO AURI SEABRA TesoureiroADVOGADO: EDUARDO RIBEIRO - OAB 30785/SC
SENTENÇAO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (PMDB) do MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
apresentou as contas relativas ao exercício 2017. Exarado o parecer
técnico, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das
contas (fl. 102-103).É o relatório. Preliminarmente à análise das
contas, indefiro o requerimento juntado à fl. 105 (Protocolo n.
2.859/2020), pois o prazo de cinco dias esgotou-se em 27/01/2020,
já que o despacho de deferimento intimando os interessados foi
publicado no DJESC em 22/01/2020 (fls. 100-101). O partido
apresentou a documentação exigida e a movimentação contábil está
regular, tanto que o parecer conclusivo da assessoria técnica
recomendou a aprovação sem ressalvas (fl. 96). O Ministério Público
Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fls. 102-103).
Julgo, com fulcro no art. 45, I, c/c art. 65, ambos da Resolução TSE
n. 23.604/2019, APROVADAS as contas (2017) apresentadas pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)
do Município de Balneário Camboriú.Publique-se no DJESC e intimese o MPE. Transitada em julgado, efetuem-se os devidos registros
no sistema SICO. Após, arquivem-se os autos. Balneário Camboriú,
06 de fevereiro de 2020.ADILOR DANIELIJUIZ da 56ª ZONA
ELEITORAL

Atos Judiciais

63ª Zona Eleitoral - Ponte Serrada
Decisões/Despachos
Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Pomerode/SC
Juiz: Bernardo Augusto Ern
Chefe de Cartório: Rafael Leon Menezes Sanches

Atos Judiciais
Portarias

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO - PAE N.
3.597/2020
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
- ELEIÇÕES 2018
INTERESSADO:CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTERESSADO (ELEITOR): GILSON MARQUES VIEIRA
ADVOGADOS: PIERRE AUGUSTO FERNANDES VANDERLINDE OAB N. 24881; FABIO JEREMIAS DE SOUZA - OAB/SC N. 14986;
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG N.
139537; PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG N.
131667.
R.H.
I - Ciente do Acórdão nº 33419 (fls. 5-26) e da manifestação
CRECAD (fl. 29), ambos no PAE 3.597/2020, determino a digitação
do ASE 272-1 no cadastro do eleitor Gilson Marques Vieira (inscrição
037460480906), já que as contas da campanha de 2018 foram
apresentadas antes do julgamento por sua não prestação (Of.-Circ.
CRESC n. 8/2015).
II - Após, publique-se no DJESC para intimação do eleitor na pessoa
de seus advogados em epígrafe, constituídos nos autos da
prestação de contas da campanha de 2018, e arquive-se.
Pomerode, 10 de fevereiro de 2020.
Bernardo Augusto Ern
Juiz da 055.ª Zona Eleitoral de Santa Catarina

PORTARIA 63ZE N. 01/2020
Altera o horário do expediente no Cartório da 63ª Zona Eleitoral de
Ponte Serrada em virtude de férias dos servidores lotados nessa
Unidade.
O Exmo. Doutor Luciano Fernandes da Silva, Juiz Eleitoral da 63ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições:
- Considerando a Portaria P n. 26/2015, alterada pela Portaria P n.
133/2019, que fixou a jornada de trabalho dos servidores do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina em 6 (seis) horas diárias;
- Considerando as férias, licenças e afastamentos dos servidores do
Cartório da 63ª Zona Eleitoral (Ponte Serrada), que implica na
permanência de apenas 1 (um) servidor no Cartório, nos respectivos
períodos;
- Considerando que atualmente o Cartório da 63ª Zona Eleitoral está
sem estagiário.
RESOLVE:
Art. 1º - Fixar o horário do expediente para o atendimento ao público
das 13h às 19h, no seguinte período:
I - 10 de fevereiro a 21 de fevereiro de 2020;
Art. 2º - Deverá ser afixado no mural do Cartório Eleitoral cartaz
informando ao público sobre o horário de atendimento e que as
certidões de quitação eleitoral poderão ser obtidas diretamente no
site do TSE na internet: www.tse.gov.br (Serviços on-line/Serviços ao
eleitor).
Art. 3º - Fica revogada a Portaria ZE nº. 06/2019.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ponte Serrada, 07 de fevereiro de 2.020.
Luciano Fernandes da Silva
Juiz Eleitoral

67ª Zona Eleitoral - Santo Amaro da Imperatriz
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Prestação de Contas n.: 63-79.2019.6.24.0067 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - ÓRGÃO
PARTIDÁRIO MUNICIPAL
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD-55) DE
ANITÁPOLIS
Advogado: ALEXSANDRE ETHEL NUNES MUNIZ - OAB/SC 21029
Interessado: LUCAS ANTONIO DAVID, PRESIDENTE
Advogado: ALEXSANDRE ETHEL NUNES MUNIZ - OAB/SC 21029
Interessado: GEOVANA MICHELLE DAVID, TESOUREIRO
Advogado: ALEXSANDRE ETHEL NUNES MUNIZ - OAB/SC 21029
Requerido: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL - SANTO AMARO DA
IMPERATRIZ/SC
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual, relativa ao exercício
financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Social Democrático
(PSD), na forma da Resolução TSE n. 23.546/2017 e do art. 28 e
seguintes da Lei 9.096/1995.
Não houve impugnação à prestação de contas após a publicação de
edital (fls. 72 e 79)
A unidade técnica emitiu relatório e exame preliminar (fl. 80).
O partido foi intimado para apresentar os documentos faltantes,
manifestando-se às fls. 84-85.
Juntado o relatório de exame para expedição de diligências (fl. 90),
sendo que o partido não se manifestou, mesmo após intimação (fl.
94)
Em Parecer Técnico Conclusivo (fls. 95-96), o analista técnico
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas.
Instado, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação com
ressalvas das contas em apreço (fl. 97-98).
Não houve apresentação de alegações finais (fl. 111)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Conforme explanado pelo parecer conclusivo às fls. 95-96, foram
verificadas impropriedades formais, diante da intempestividade na
entrega das contas anuais e ausência do registro de valores a título
de obrigações a pagar no Demonstrativo de Receitas e Despesas,
bem como irregularidades no que diz respeito à ausência de
comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Secretaria
da Receita Federal, motivo pelo qual a aprovação com ressalvas das
contas da campanha é medida que se impõe.
Ante o exposto, adoto como razão de decidir o Parecer Técnico
Conclusivo e a manifestação ministerial de fls. 95-96 e, com fulcro no
art. 46, inciso II, da Resolução 23.546/2017 do TSE, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de exercício financeiro
de 2018 do Partido Social Democrático (PSD).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, procedam-se as devidas anotações no
Sistema de Informações de Contas (SICO) e arquivem-se os autos,
com as devidas baixas.
Santo Amaro da Imperatriz (SC), 10 de janeiro de 2020.
Maria de Lourdes Simas Porto
Juíza Eleitoral - 67ª Zona Eleitoral
Decisões/Despachos
Prestação de Contas n.: 51-02.2018.6.24.0067 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - ÓRGÃO
PARTIDÁRIO MUNICIPAL
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Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD-55) DE
ANGELINA/SC
Interessada: TEREZINHA APARECIDA DIAS OTTO, TESOUREIRA
Advogado: EZEQUIEL CECILIANO TEIXEIRA GARCIA, OAB/SC
40141
Interessado: RAFAEL FRANCISCO OTTO, PRESIDENTE
Requerido: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL - SANTO AMARO DA
IMPERATRIZ/SC
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual, relativa ao exercício
financeiro de 2017, apresentada pelo Partido Social Democrático
(PSD-55) de Angelina-SC, na forma da Resolução TSE n.
23.546/2017 e do art. 28 e seguintes da Lei 9.096/1995.
Não houve impugnação à prestação de contas após a publicação de
edital (fls. 35 e 42)
A unidade técnica emitiu relatório e exame preliminar (fl. 43).
O partido foi intimado para apresentar os documentos faltantes,
transcorrendo in albis o prazo sem manifestação (fl. 47).
Juntado o relatório de exame para expedição de diligências (fls. 5859), sendo que o partido trouxe documentos (fls. 68-168).
Em Parecer Técnico Conclusivo (fls. 153-155), o analista técnico
manifestou-se pela desaprovação das contas.
Instado, o Ministério Público Eleitoral pugnou igualmente pela
desaprovação (fl. 156-157).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Denota-se do parecer técnico conclusivo (fls. 153-155) que o analista
técnico se manifestou pela desaprovação das contas em apreço,
tendo em vista as seguintes irregularidades: I) ausência das
peças/demonstrativos contáveis; II) ausência de representação
processual dos partidos e dos interessados; III) falta de identificação
do valor de R$ 482,01 (quatrocentos e oitenta e dois reais e um
centavo); IV) inexistência da informação quanto ao recebimento da
doação. Tais irregularidades, segundo o parecer, demonstram-se
graves o que configura prejuízos ao exame das contas.
O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, requereu a
desaprovação das contas (fls. 156-157).
Importante frisar que "as contas anuais dos partidos políticos, cujas
falhas detectadas obstaculizem o efetivo controle dos gastos pela
Justiça Eleitoral, devem ser desaprovadas" (TSE, Agravo de
Instrumento nº 7565, Relator Min. Luiz Fux, 23/02/2017).
Desta feita, tendo em vista que as falhas detectadas no exame
técnico comprometem a lisura das contas, alternativa não há senão a
rejeição destas.
Ante o exposto, com fulcro no art. 46, inciso III, alínea "a", da
Resolução n. 23.546/17 do TSE, DESAPROVO a prestação de
contas anual, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido
Social Democrático (PSD-55) de Angelina-SC
Nos termos do art. 48 da Resolução n. 23.546/17 do TSE, aplico a
sanção de suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário, pelo
período de 06 (seis) meses, a contar do ano seguinte ao trânsito em
julgado desta decisão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado, procedam-se às devidas comunicações e
anotações e arquivem-se os autos, com as devidas baixas.
Santo Amaro da Imperatriz (SC), 10 de fevereiro de 2020.
Maria de Lourdes Simas Porto

87ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul
Atos Judiciais
Editais
EDITAL 04/2020
Autos CIE n. 0600001-90.2020.6.24.0087
Assunto: Cancelamento de Inscrição Eleitoral em Duplicidade
Eleitor: Thiago Rodrigues de Souza
Prazo: 10 (dez) dias
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De ordem da Excelentíssima Senhora Doutora Daniela Fernandes
Dias Morelli, Juíza da 87ª Zona Eleitoral/SC, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA-SE PÚBLICO, ao(s) interessado(s) e a todos quantos o
presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o cartório
desta 87ª ZE detectou que o eleitor abaixo elencado possui duas
inscrições regulares no cadastro eleitoral, não agrupadas por
batimento:
Nome do eleitor
Inscrições eleitorais
Thiago Rodrigues de Souza
0614 7339 0914
Thiago Rodrigues de Souza
0609 9481 0990
Faz saber, ainda, que, tendo em vista o provável cancelamento, por
futura decisão judicial, de uma das inscrições supracitadas, qualquer
interessado poderá apresentar contestação no prazo de 5 (cinco)
dias.
Expedido nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos dez dias do mês de
fevereiro de dois mil e vinte. Eu, Ricardo André dos Santos, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Ricardo André dos Santos
Chefe de Cartório
(Autorizado pela Portaria n. 2/2015)

96ª Zona Eleitoral - Joinville
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 0004
PRAZO: 05 (cinco) dias
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 096ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais,
Torno público, nos termos do art. 15, da Resolução TSE n.
23.571/2018, que se encontram disponíveis no Cartório deste Juízo
as listas de apoiamento de eleitores (referentes aos protocolos
SADP ns. 3.564/2020 e 3.563/2020) do município de Joinville ao
PARTIDO ALIANÇA PELO BRASIL, para os fins que especifica o art.
7º, § 1º, da Lei n. 9.096/95.
Outrossim, conforme art. 15 e parágrafos, da Resolução TSE n.
23.571/2018, as listas e formulários disponíveis em cartório poderão
ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de cinco dias contados da publicação.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade de Joinville, no décimo primeiro dia do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte. Eu, Juliana Teixeira Warmling,
nomeada Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, o
qual segue por mim assinado.
Juliana Teixeira Warmling
Chefe de Cartório da 096.ªZE

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. 31-81.2019.6.24.0097
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE DE ITAJAÍ
ADVOGADO: AUGUSTO JOSÉ WANDERLINDE - OAB/SC 29551
INTERESSADOS: OSVALDO OLÁVIO MAFRA, PRESIDENTE;
JOÃO ADOLAR DOS SANTOS, TESOUREIRO.
ADVOGADO: AUGUSTO JOSÉ WANDERLINDE - OAB/SC 29551
R.h.
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Ao Ministério Público Eleitoral para, querendo, no prazo legal,
manifestar-se sobre o recurso interposto e os documentos que o
acompanham (fls. 33-95).
Após, feita a devida conferência dos autos, remetam-se ao e. TRESC.
Itajaí, 11 de fevereiro de 2020.
ADEMIR WOLFF
Juiz da 97ª Zona Eleitoral

98ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Editais
EDITAL Nº 006/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Marlon Jesus Soares de Souza, Juiz da
98ª Zona Eleitoral de Criciúma, circunscrição de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, nos termos do art. 15, caput, da Resolução TSE
n. 23.571/2018, que se encontram disponíveis no cartório deste
Juízo Eleitoral as fichas individuais de apoiamento de eleitores da
98ª Zona Eleitoral do partido abaixo especificado 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 em cartório poderão
ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de cinco dias contados da publicação,
observado o art. 4º, § 3°, da Lei n. 11.419, de 15 de dezembro de
2006.
PARTIDO: ALIANÇA PELO BRASIL (APB)
Protocolo nº 3.227/2020
LOTE DE APOIAMENTO SC00980000001
Dado e passado nesta cidade de Criciúma (SC), no Cartório da 98ª
Zona Eleitoral, no dia 6 de fevereiro de 2020, eu, ______________
Heloisa Bello Espindola, Chefe de Cartório substituta, lavrei o
presente.
Marlon Jesus Soares de Souza
Juiz Eleitoral

104ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
REPRESENTAÇÃO (11541) - n.0600005-13.2019.6.24.0104
Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representada: Carollina Jacinto Batista
Advogada: Carollina Jacinto Batista - OAB/SC n. 49.682
Vistos.
Diante das particularidades do caso e da vasta prova documental
existente nos autos, especialmente a produzida pela representada
em sua defesa, desnecessária a oitiva da testemunha arrolada (ID
296060).
De fato, a representada não contesta a legitimidade da doação
financeira realizada nas Eleições 2018 e, também, apresenta provas
documentais de seus rendimentos brutos, de sua doação eleitoral,
bem como de sua união estável com Fabiano Luis Favetti,
documentos que serão devidamente analisados quando do
julgamento da causa.
Com efeito, os fatos arguidos em sua defesa são passíveis de
corroboração por prova documental, exclusivamente, sendo que a
oitiva da testemunha arrolada não se mostra uma providência útil ou,
mesmo, necessária à resolução do processo.
Nesse contexto: "o indeferimento da prova testemunhal não implica
cerceamento de defesa quando os fatos demandam prova
documental já produzida nos autos e considerada suficiente para
formar a convicção do magistrado; precedentes: REsp 107-05, rel.
Min. Gilmar Mendes, DJE de 2.2.2017; e AgR-Respe 72-10, rel. Min.
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Gilmar Mendes, DJE de 3.11.2016" (TSE. Agravo Regimental em
Agravo de instrumento n. 13264, de 16.5.2017, Min. Admar
Gonzaga).
Dessa forma, com fulcro no art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal
pleiteado pela representada, porquanto a prova documental é
suficiente para a resolução da causa.
Nos termos da Lei Complementar n. 64/90, intimem-se as partes
para que, querendo, apresentem alegações finais no prazo comum
de 2 (dois) dias.
Lages, 12 de fevereiro de 2020.
Sílvio Dagoberto Orsatto
Juiz Eleitoral
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