ally signed
ODRIGO
ARGO
:50948598

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELEITORAL
DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Ano 2020, Número 19

Florianópolis, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Cid José Goulart Júnior
Presidente

82ª Zona Eleitoral - São Miguel do Oeste .................................... 17
Atos Judiciais ........................................................................... 17
93ª Zona Eleitoral - Lages ........................................................... 17
Atos Judiciais ........................................................................... 17
97ª Zona Eleitoral - Itajaí ............................................................. 18
Atos Judiciais ........................................................................... 18

Jaime Ramos
Vice-Presidente e Corregedor
Daniel Schaeffer Sell
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Atos da Presidência

Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Gestão da Informação
Seção de Publicações Técnico-Eleitorais
Fone/Fax: (48) 3251 3714 / 3251 3731
diario@tre-sc.gov.br

Sumário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL ................................................ 1
Atos da Presidência ...................................................................... 1
Atos Delegados ......................................................................... 1
Pauta de Julgamentos .................................................................. 1
Judicial ...................................................................................... 1
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL..................................... 2
Atos do Corregedor ....................................................................... 2
Editais ....................................................................................... 2
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL ..................................... 2
ZONAS ELEITORAIS ....................................................................... 3
12ª Zona Eleitoral - Florianópolis .................................................. 3
Atos Judiciais ............................................................................ 3
13ª Zona Eleitoral - Florianópolis .................................................. 3
Atos Judiciais ............................................................................ 3
26ª Zona Eleitoral - Rio do Sul ...................................................... 3
Atos Judiciais ............................................................................ 3
33ª Zona Eleitoral - Tubarão ......................................................... 3
Atos Judiciais ............................................................................ 3
34ª Zona Eleitoral - Urussanga ..................................................... 4
Atos Judiciais ............................................................................ 4
36ª Zona Eleitoral - Videira ......................................................... 10
Atos Judiciais .......................................................................... 10
44ª Zona Eleitoral - Braço do Norte ............................................. 10
Atos Judiciais .......................................................................... 10
52ª Zona Eleitoral - Anita Garibaldi ............................................. 10
Atos Judiciais .......................................................................... 10
63ª Zona Eleitoral - Ponte Serrada .............................................. 14
Atos Judiciais .......................................................................... 14
66ª Zona Eleitoral - Pinhalzinho .................................................. 16
Atos Judiciais .......................................................................... 16
69ª Zona Eleitoral - Campo Erê................................................... 16
Atos Judiciais .......................................................................... 16
74ª Zona Eleitoral - Rio Negrinho ................................................ 16
Atos Judiciais .......................................................................... 16

Atos Delegados
Publicação n. 74-2020/CRIP
EDITAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS N. 6
O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina torna pública, de
acordo com o art. 285 do Código de Processo Civil c/c o art. 36 da
Resolução TRESC n. 7.847/2011 - Regimento Interno -, a relação
de feitos distribuídos/redistribuídos no sistema Processo Judicial
Eletrônico (PJe) deste Tribunal e no Sistema de Acompanhamento
de Documentos e Processos (SADP) no período de 3 a 9 de
fevereiro de 2020, disponibilizada no endereço eletrônico
http://www.tre-sc.jus.br/servicos-judiciais/processos-distribuidos-eredistribuidos.
Florianópolis, 10 de fevereiro de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
(Portaria P n. 123/2019)

Pauta de Julgamentos
Judicial
Sessão do dia 18 de fevereiro de 2020 - Horário de início: 17
horas
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601738-69.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO FEDERAL
RELATOR: JUIZ JAIME RAMOS
POLO ATIVO: JOAO CARLOS SCHNEIDER (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): ALCEU JOSE NUNIS JUNIOR OAB/SC 23053
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600013-11.2019.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO
POLÍTICO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
ESTADUAL
RELATOR: JUIZ JAIME RAMOS
POLO ATIVO: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO) ESTADUAL - SC (REQUERENTE)
POLO ATIVO: EDSON DORTA SILVA, JULIO MARCELINO DE
SOUZA (INTERESSADOS)
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TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)

REGIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600439-23.2019.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO FEDERAL - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
RELATOR: JUIZ JAIME RAMOS
POLO ATIVO: CINTIA RODRIGUES SEVERINO (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): ALESSANDRO BALBI ABREU OAB/SC 15740,
KAROLINA DIB DE ALMEIDA OAB/SC 56725, LEONARDO BRUNO
PEREIRA DE MORAES OAB/SC 41094, LUIZ MAGNO PINTO
BASTOS JUNIOR OAB/SC 17935
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601759-45.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO ESTADUAL
RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
POLO ATIVO: LUIZ HENRIQUE COSTA (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): DIHRRON ALEXANDER VIEIRA OAB/SC 30420
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601706-64.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO ESTADUAL
RELATOR: JUIZ VITORALDO BRIDI
POLO ATIVO: MARCOS DEICHMANN (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): MARCOS ANDERSON DA SILVA OAB/SC 37271
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601336-85.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO FEDERAL
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
POLO ATIVO: PAMELLA NAIR RODRIGUES (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
OAB/MG 139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES
OAB/MG 131667
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601651-16.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO ESTADUAL
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
POLO ATIVO: KARINA MORGANA CONCEICAO (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): BRUNO NORONHA BERGONSE OAB/SC 32088
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601980-28.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO ESTADUAL
RELATOR: JUIZ CELSO KIPPER
POLO ATIVO: RENI JAIR BARBOZA (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): GUSTAVO SOUZA SANTOS OAB/SC 21595,
RICARDO DE SOUZA WAICK OAB/SC 19527
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
RECURSO ELEITORAL N. 0600114-48.2019.6.24.0000
RECURSO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - ÓRGÃO
MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA ELEIÇÕES 2018 - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - RECURSO
NOS AUTOS DO(A) PC N. 80-90.2018.6.24.0022 DA 22ª ZONA
ELEITORAL - MAFRA - PROCESSO FÍSICO CONVERTIDO EM
ELETRÔNICO
RELATOR: JUIZ CELSO KIPPER
POLO ATIVO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB) - MUNICIPAL - MAFRA - SC (RECORRENTE)

Página 2

ADVOGADO(S): ANDREA BEDUSCHI ANTONIOLLI AZAMBUJA
OAB/SC 8941, BERNARDO CORREA DE SOUSA PESSI OAB/SC
39362, MARCO ANTONIO KOERICH DE AZAMBUJA OAB/SC 9190
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
Observação: Processo adiado da sessão do dia 12 de fevereiro
de 2020.
RECURSO ELEITORAL N. 0600154-30.2019.6.24.0000
RECURSO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - ÓRGÃO
MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA ELEIÇÕES 2018 - CONTAS DESAPROVADAS - RECURSO NOS
AUTOS DO(A) PC N. 268-61.2018.6.24.0094 DA 94ª ZONA
ELEITORAL - CHAPECÓ - PROCESSO FÍSICO CONVERTIDO EM
ELETRÔNICO
RELATOR: JUIZ CELSO KIPPER
POLO ATIVO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB) - MUNICIPAL - CHAPECÓ - SC (RECORRENTE)
ADVOGADO(S): ANDREA BEDUSCHI ANTONIOLLI AZAMBUJA
OAB/SC 8941, BERNARDO CORREA DE SOUSA PESSI OAB/SC
39362, MARCO ANTONIO KOERICH DE AZAMBUJA OAB/SC 9190
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601626-03.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO CARGO - DEPUTADO ESTADUAL
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
POLO ATIVO: FERNANDA BEATRIZ BOTELHO (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): ALEXANDRE ZANARDO OAB/SC 44717
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
Coordenadoria de Apoio ao Pleno.
Florianópolis, 13 de fevereiro de 2020.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Editais
EDITAL DE CORREIÇÃO N. 001
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Jaime Ramos, Corregedor
Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento que, na forma prevista na Resolução TSE n.
21.372/2003, será procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA no Cartório
da 07ª Zona Eleitoral - Campos Novos nos dias 10 e 11 de março de
2020, a partir das 09 horas.
Nesta mesma data poderão ser apresentadas reclamações contra os
serviços cartorários.
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 Florianópolis, aos 07 dias do mês de
fevereiro de 2020. Eu, Irmgard Weiss, Chefe da Seção de
Procedimentos Especiais e Correcionais, CREJUD/SCRE, o digitei.
Desembargador Jaime Ramos Corregedor Regional Eleitoral

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.
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ZONAS ELEITORAIS
26ª Zona Eleitoral - Rio do Sul
12ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Editais
EDITAL Nº 005/2020
Prazo: 05 dias
A Excelentíssima Senhora Maria Paula Kern, MM. Juíza Eleitoral da
12ª Zona Eleitoral, de Florianópolis/SC, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou
dele tiverem conhecimento, que, por meio deste fica INTIMADO a
pessoa de HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, título
eleitoral nº. 0404 4643 0930, por todo o conteúdo dos autos nº 50630.2016.6.24.0101, bem como intimá-la da sentença proferida pelo
Juízo em 29 de julho de 2019, a qual a condenou ao pagamento de
multa no valor de R$ 35,04 (trinta e cinco reais e quatro centavos),
por infringência ao disposto no artigo 124 do Código Eleitoral.
Assinala-se, outrossim, prazo de 03 (três) dias para a interposição de
recurso.
Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente
edital, que será afixado no mural do Cartório da 12ª Zona
Eleitoral/SC, bem como publicado no Diário da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina. Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos
13 (treze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020.
Eu, __________________, Marco Aurelio Fevereiro, Chefe de
Cartório - 12a Zona Eleitoral, preparei e conferi e o presente edital,
subscrevendo-o "de ordem", da MM Juíza Eleitoral (Portaria nº.
01/2018).
Marco Aurelio Fevereiro
Chefe de Cartório - Zona Eleitoral 12

13ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 02/2020
PRAZO: 5 (cinco) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Morais da Rosa, MM Juiz da
13ª Zona Eleitoral de Florianópolis, no uso de suas atribuições
legais,
VEM, tornar público, nos termos do art. 15 da Resolução TSE n.
23.571, de 29 de maio de 2018, que se encontra disponível no
cartório deste juízo a lista de apoiamento de eleitores da 13ª Zona
Eleitoral de Florianópolis ao partido em formação ALIANÇA ALIANÇA PELO BRASIL, sob o protocolo SADP nº. 3.965/2020, para
os fins que especifica o art. 7º, § 1º, da Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995.
Outrossim, conforme art. 15 da Resolução TSE n. 23.571, as listas e
formulários poderão ser impugnados por qualquer interessado, em
petição fundamentada, no prazo de cinco dias contados da
publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de
costume, bem como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de Santa
Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos doze dias do
mês de fevereiro do ano de 2020. Eu, Tatiane de Alencastro Grandi,
Chefe de Cartório Substituta, preparei, conferi e subscrevi o presente
Edital,por ordem do MM. Juiz Eleitoral.
Florianópolis, 12 de fevereiro de 2020.
Tatiane de Alencastro Grandi
Chefe de Cartório Substituta

Ação
Penal
nº
44.36.2018.6.24.0026Réu:
Ricardo
da
SilvaADVOGADO: JAISON FERNANDO DE SOUZA OAB/SC 14.915
EDSON ZANIS OAB/SC 5429Vistos os autos.Colhe-se dos autos
que houve decisão revogando o benefício da suspensão condicional
do processo (p. 90), contudo, não houve intimação da defesa técnica
sobre o pedido.Sobre o tema, ilustra-se: [...] De qualquer forma, quer
seja de conhecimento direto do juízo, quer seja trazida pela parte
interessada, as causas de revogação devem ser submetidas ao
contraditório, ou seja, o beneficiado e seu defensor devem ser
intimados para que se manifestem sobre a manutenção ou
revogação da suspensão. Como ato jurisdicional capaz de trazer
prejuízo ao beneficiado, não há justificativa para que o contraditório,
garantia constitucional, não seja respeitado nesse momento'.
(Junqueira, Gustavo Octaviano Diniz e Fuller, Paulo Henrique
Aranda, Legislação penal especial, vol. 1, 4. ed., São Paulo, Premier
Máxima, 2007, p. 656)'. (TJSC - Apelação Criminal n. 2009.0672389, de Coronel Freitas, Rel. Des. Sérgio Paladino, j. em 24/03/2010).
(TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0002187-13.2016.8.24.0022,
de Curitibanos, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara
Criminal, j. 19-04-2018).Assim, revogo a decisão referida.Em
consequência, cancelo a audiência aprazada.Intimem-se o réu e sua
defesa técnica (procuração à p. 36) para que se manifestem, em 5
dias, sobre o pedido de p. 87/88.Após voltem conclusos.Rio do Sul,
11 de fevereiro de 2020.Fernando Rodrigo BusarelloJuiz Eleitoral

33ª Zona Eleitoral - Tubarão
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060000532.2019.6.24.0033
REQUERENTE: DIRETORIO DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA, ANTONIO RODRIGUES, MARIA DE LOURDES
GREGORIO RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON TIBURCIO MINOTTO SC16380
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para análise dos documentos
protocolizados pelo requerente em 12/12/2019, referentes à
prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT Pedras Grandes, no exercício de 2017, que fora examinada
anteriormente, inclusive com sentença transitada em julgado em
24/09/2018, conforme certificado à p. 11 dos autos nº
4937.2018.624.0033.
A intempestividade na apresentação das contas inviabiliza o seu
julgamento, mormente quando são prestadas após sentença que as
julgou não prestadas, pois sua apresentação extemporânea não tem
o condão de anular ou reformar a decisão anterior, o que poderia ser
feito apenas através de recurso próprio.
Além disso, após o advento da Lei 12.034/09, que atribuiu caráter
jurisdicional ao processo de prestação de contas, não resta dúvidas
de que a sentença proferida neste processo faz coisa julgada,
portanto, não há como cogitar a possibilidade de novo julgamento
das contas anteriormente declaradas como não prestadas.
Nesse sentido, segue jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - EFEITOS
INFRINGENTES - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
- QUESTÃO DE ORDEM - DESACOLHIMENTO - APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA
-
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IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO - CARÁTER
JURISDICIONAL
DO
EXAME
ADREDE
PROCEDIDO
PRECLUSÃO - ARTIGOS 468 E 471, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - APLICAÇÃO DO ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.217/2010 - ADMISSIBILIDADE SOMENTE
DE MEDIDAS DE CUNHO ADMINISTRATIVO.
1. (...)
2. Em decorrência do caráter jurisdicional da prestação de contas,
atribuído pela Lei n. 12.034, de 29.9.2009, torna-se incabível novo
julgamento das contas de campanha oferecidas posteriormente à
decisão que as declarou não prestadas, sob pena de grave violação
dos arts. 468 e 471, do CPC.
3. (....)
4. Transposto o plano jurisdicional do julgamento das contas, acaso
sejam elas apresentadas posteriormente à decisão, remanesce tão
só o aspecto administrativo para admissibilidade de exame, pelo
órgão técnico do Tribunal, de questões relevantes, tais como má
gestão do Fundo Partidário, doações de fonte vedada ou
recebimento de recursos de origem não identificada; com
consequente encaminhamento à Procuradoria Regional Eleitoral
para eventuais medidas pertinentes. (Processo nº 5760, Acórdão
26267/2011, Relator Oscar Juvêncio Borges Neto).
Por outro lado, considerando o teor do art. 67, §1º da Res. TSE nº
23.432/14, bem como a norma vigente à época do exercício contábil
que o partido pretende regularizar, especialmente o Art. 28, III, da
Resolução 21.841/04, o qual dispõe que o diretório inadimplente
ficará impedido de receber novas cotas do fundo partidário enquanto
permanecer omisso, resta evidente que o partido deverá apresentar
sua contabilidade para suspender os efeitos desta penalidade, sob
pena perpetuação da suspensão de repasse de novos recursos do
fundo partidário. Assim, tendo em vista que o restabelecimento do
direito ao recebimento de cotas partidárias está condicionado à
apresentação das contas, resta justificada sua prestação tardia,
ainda que tenham sido julgadas não prestadas, tal como ocorreu nos
autos.
Porém, visando evitar que o partido seja beneficiado pela própria
omissão, objetivando, por exemplo, deixar para prestar suas contas
após julgadas não prestadas para evitar análise técnica das
mesmas, fica resguardado à Justiça Eleitoral o poder/dever de
examinar os balancetes contábeis a qualquer tempo a fim de apurar
eventual uso irregular de dinheiro público, recebimento de recursos
de fonte vedada e o cometimento de outras irregularidades graves,
sendo que, nesta hipótese, caberá ao examinador apontar as falhas
ao Juiz Eleitoral, que por sua vez decidirá sobre o encaminhamento
dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apurar a
responsabilidade dos gestores e tomar as providências cabíveis.
No entanto, em que pese esta ressalva, no caso concreto não se
vislumbra a necessidade de remeter os documentos para análise
técnica, visto que já certificado o não recebimento de cotas do fundo
partidário no exercício de 2017 (certidão fls. retro). No mesmo
sentido, o partido juntou a declaração informando que, no período de
01/01/2017 a 31/12/2017, o diretório municipal do PDT de Pedras
Grandes não movimentou recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro.
Ante o exposto, mantenho sentença anterior que julgou não
prestadas as contas do diretório municipal qualificado nos autos,
relativas ao exercício de 2017 e, com a finalidade específica de
restabelecer o direito ao recebimento das cotas do fundo partidário
ao partido omisso, declaro apresentadas as contas do referido
exercício, deixando de analisar seu mérito, recebendo-as apenas
para o efeito de reabilitar o partido a receber novas cotas a partir da
data desta decisão e restabelecer seu registro, caso inexista outras
contas julgadas não prestadas.
Não havendo restrições referentes exercícios anteriores, comuniquese aos diretórios regional e nacional do partido quanto ao
restabelecimento do direito às cotas pelo diretório municipal do PDT
- Pedras Grandes.
Oficie-se ao TRE-SC para fins de cancelamento de eventual
suspensão do registro do partido no sistema SGIP.
Atualize-se o Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Intime-se.
Após cumpridas as diligências, arquive-se.
Tubarão, 18 de dezembro de 2019.
Lara Maria Souza da Rosa Zanotelli
Juíza Eleitoral
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34ª Zona Eleitoral - Urussanga
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N° 003/2020
Relação de Inscrições Processadas e Incluídas no Cadastro Eleitoral
e/ou Indeferidas
Tempo de afixação: 10 dias
De ordem do Senhor Juiz Eleitoral da 34ªZE, Dr. Roque Lopedote,
no uso de suas atribuições legais e conforme disposto na Portaria
34ª ZE n. 03/2014;
TORNA PÚBLICA - nos termos do artigo 45, parágrafos 6º e 7º do
Código Eleitoral, art. 17, § 1º Resolução TSE nº 21.538/2003 e art.
7º, § 2º da Lei nº 6.996/82 - a relação, disponível para consulta
(solicite ao Chefe de Cartório), de inscrições processadas e incluídas
regularmente no cadastro eleitoral ou que foram indeferidas no
período compreendido entre16/01/2019 a 31/01/2020.
FICAM CIENTES os eleitores que do indeferimento do RAE
(Requerimento de Alistamento Eleitoral), cabe recurso no prazo de
05 (cinco) dias, e, de igual modo ficam cientes os delegados dos
Partidos Políticos, que cabe recurso do deferimento do RAE no
prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital no
DJESC.
É LÍCITO aos Partidos Políticos, por intermédio de seus delegados,
requererem cópias dos documentos relativos aos pedidos de
alistamento, transferência, segunda via e revisão de dados, desde
que o façam por meio de requerimento fundamentado, com
especificação da inscrição questionada e dos indícios e das
circunstâncias que embasem a suspeita.
DADO E PASSADO nesta cidade de Urussanga, em 10 de fevereiro
de 2020, eu, José Alberto Moraes, Chefe de Cartório substituto,
preparei e conferi o presente Edital, que é por mim subscrito e
assinado, de ordem do Senhor Juiz Eleitoral, nos termos da Portaria
34ª ZE n. 03/2014.
José Alberto Moraes
Chefe de Cartório substituto
(assinatura autorizada conforme Portaria 34ª ZE n. 03/2014)
Decisões/Despachos
Autos n° 39-53.2019.6.24.0034
Classe: Prestação de Contas
Tipo: Anual/Partidária
Referência: 2018
Requerente: Partido Democrático Trabalhista de Urussanga
Advogada: Andresa Baldessar dos Santos - OAB: 23352/SC
Interessado(s): Décio da Silva, Erotides Borges Filho
Advogada: Andresa Baldessar dos Santos - OAB: 23352/SC
Interessada: Íris Maria De Lorenzi Cancelier
SENTENÇA:
Tratam os autos de prestação de contas do Partido Democrático
Trabalhista do município de Urussanga, correspondente ao exercício
financeiro de 2018, em observância ao disposto na Resolução n.
23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral e na Lei 9.096/1995.
Segundo consta dos autos, o Partido prestou as contas
intempestivamente, tendo os autos se iniciado dentro do rito de
omissão na prestação de contas.
Prestadas as contas, foi publicado o Edital n. 042/2019. No entanto,
não houve impugnações (fls. 104-106 e 112).
O Relatório de Exame Preliminar apontou a ausência manifesta de
documentos, dentre eles o Comprovante de remessa da Escrituração
Contábil Digital à Receita Federal, Demonstrativo de Fluxos de Caixa
e procuração a uma das responsáveis pelo partido (fl. 113).
Aberto prazo para que a Grei sanasse a omissão, o prazo decorreu
"in albis" (fls. 114-116).
Foi solicitada diligência por Relatório posterior, que identificou a
emissão intempestiva de recibos, inconsistência entre extrato
bancário e demonstrativo de recursos (quanto aos doadores de
alguns valores), ausência de recibo de doação correspondente à
doação dos serviços de contador, ausência de avaliação de mercado
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dos serviços estimáveis recebidos em doação, além das ausências
já identificadas em REP. Solicitou-se a juntada dos Livros Diário e
Razão (117-138).
Aberto prazo para que a grei atendesse esta diligência, o prazo
decorreu sem manifestações (fl. 139-140).
A chefia de cartório apontou, em Parecer Conclusivo, a permanência
de todas as irregularidades apontadas. Veio o Parecer Conclusivo a
opinar pela desaprovação das contas (fls. 143-144).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também se
manifestou pela desaprovação das contas (fls. 147-149).
Foi aberto prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente e
responsáveis se manifestassem sobre os pareceres e/ou
requeressem a produção de provas, prazo este que também
decorreu sem manifestações.
Vieram conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
Primeiramente, entende-se ser desnecessária a abertura de prazo
comum de cinco dias para alegações finais (art. 40 da Resolução
TSE n. 23.604/2019), uma vez que, seguido o rito anterior da
Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes tiveram prazo superior a
este para se manifestar (quinze dias).
Prossigo com a análise das inconsistências apontadas.
I - Intempestividade na apresentação das contas.
A apresentação intempestiva das contas é impropriedade que não
impede a análise da Justiça Eleitoral, sendo geradora de ressalvas.
II - Ausência de procurador constituído à Sra. Iris Maria de Lorenzi
Cancellier.
Há comprovantes nos autos de que a ex-presidente do partido, Sra.
Iris Maria, foi notificada duas vezes a constituir advogado para si (fls.
61 e 111). Há, também, a notificação feita à agremiação, alertando-a
sobre a falta de representação da Sra. Iris Maria, uma vez que a
correspondente procuração estava entre os documentos apontados
como ausentes na prestação de contas.Assim, trata-se de
inconsistência que prejudica a regular intimação da interessa, cujas
eventuais consequências devem ser suportada por ela, visto que
decorrentes de sua inércia.
III - Intempestividade na emissão dos recibos de doação.
Havendo recursos financeiros e estimáveis no período, é necessário
que seja observado o prazo de três ou cinco dias, dependendo da
natureza do recurso, em conformidade com a Resolução TSE n.
23.546/2017, resolução esta aplicável materialmente ao exercício
financeiro de 2018.
A inconsistência, por si só, gera ressalvas na prestação de contas
(precedente: TRE-SC, Prestação de Contas n. 7168, Acórdão n.
32768 de 27/09/2017, Relator: Ítalo Augusto Mosimann, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 172, Data 05/10/2017, Página 5-6).
IV - Ausência de documentos obrigatórios.
A ausência do Demonstrativo de Fluxos de Caixa e da remessa da
escrituração contábil digital, somados ao não atendimento das
diligências, são irregularidades capazes de desaprovar as contas.
Neste sentido:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
REGIONAL. EXERCÍCIO 2013. INOBSERVÂNCIA A DISPOSIÇÕES
EXPRESSAS NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
(AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE CAIXA;
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E OUTROS). AUSÊNCIA DE
REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO NO SERVIÇO
NOTARIAL NA FORMA EXIGIDA NO ART.11 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº21.841/2004. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO
RAZÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES
DE DESPESAS. IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO
PERÍODO DE SEIS MESES".(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL n
12063, ACÓRDÃO n 249/2018 de 21/06/2018, Relator MARCELO
ARANTES DE MELO BORGES, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo 121, Data 06/07/2018, Página 18-20)
"RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL. DEVER. PARTIDO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA. ART. 25,
RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.464/2015 C/C ART. 66, III, DA
RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.546/2017. NÃO APRESENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
PARTIDÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
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1 - É obrigatoriedade dos órgãos prestar contas à Justiça Eleitoral
até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
findo. Inteligência do art. 32 da Lei n. 9.096/1995.
2 - Em leitura conjunta do art. 25 da Resolução-TSE n. 23.464/2015
e art. 66, III, da Resolução-TSE n. 23.546/2017, os órgãos
partidários municipais deverão apresentar os livros e peças
contábeis por escrituração contábil digital (ECD), a partir do exercício
financeiro de 2017.
3 - No caso, o órgão partidário municipal do Partido Progressista
deixou de proceder à ECD.
4 - Destarte, em razão dessa compulsoriedade, a não utilização de
tal ferramenta eletrônica configura, portanto, irregularidade
insanável, uma vez que o instrumento tem por fito melhorar os
trabalhos de fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral,
corroborados pelas informações apresentadas pelo órgão fazendário
federal.
5 - Recurso eleitoral desprovido. Contas desaprovadas".(TRE-CE.
RECURSO ELEITORAL N. 254, ACÓRDÃO N. 254 DE 30/07/2019,
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 142, Data 01/08/2019, Página 09).
V - Ausência de avaliação de mercado.
Quanto à ausência de avaliação de mercado para as doações
estimáveis em dinheiro, ressalte-se que ela constitui - se verdadeira 100% (cem por cento) do total de receitas do Partido no exercício
analisado. Portanto, o princípio da proporcionalidade não pode ser
aplicado em favor do prestador de contas.
No mérito da questão, o entendimento de diversas Cortes do país de
é de que a ausência documentos comprobatórios e avaliação de
mercado da doação estimável em dinheiro constitui mácula capaz de
comprometer a transparência das contas sob análise, por ofensa
direta ao comando normativo (neste sentido: TRE-RN, Prestação de
Contas n. 3707, Acórdão n. 63/2019 de 18/06/2019, Relator: Adriana
Cavalcanti Magalhães, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 26/06/2019, Página 2-3; TRE-PE, Prestação de
Contas n. 060279787, Acórdão n. 060279787 de 22/08/2019,
Relator: Gabriel Cavalcanti Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 04/09/2019).
No entanto, a jurisprudência também admite que o impacto desta
irregularidade seja minimizado, a exemplo de quando há, nos autos,
documentos comprobatórios das receitas auferidas (TRE-GO,
Prestação de Contas n. 060222471, Acórdão n. 1470040 de
10/12/2018, Relator: Rodrigo de Silveira, Publicação: PSESS Publicação em Sessão, Data 10/12/2018).
Este não é o caso.
As tabelas da entidade de classe, juntadas, não tiveram o condão de
mitigar a inconsistência, uma vez que os serviços supostamente
doados não foram acompanhados do respectivo recibo, sendo
inclusive objeto de diligência não atendida. Ou seja, sem nenhum
esclarecimento prestado pela agremiação. A legitimidade das
receitas está atingida.
Trata-se de irregularidade grave, geradora de desaprovação das
contas.
VI - Doações estimável em dinheiro sem a emissão de recibos.
Esta irregularidade representa 2,7% dos valores auferidos pela Grei
durante o exercício.
Tivesse a prestação de contas acompanhada de documentação que
comprovasse sua origem ou se houvesse atendimento ao atendido à
diligência, talvez a inconsistência tivesse sido sanada.
No entanto, a Grei permaneceu omissa diante da irregularidade
apontada, sendo, portanto, mais uma causa de desaprovação das
contas.
Ressalte-se que a falta de gerência do Partido em sua própria conta
bancária, havendo evidência, nos autos, de que tentou inicialmente
"preencher lacunas" nas informações prestadas, sem real intenção
de transparência na fonte de seus recursos, teve peso negativo no
julgamento das presentes contas.
Ante o exposto:
JULGO DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício financeiro
de 2018 do Partido Democrático Trabalhista de Urussanga, com
base no artigo 46, III, "a" e "c" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
No mais:
a) determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário
pelo período de 04 (quatro) meses.
b) transitada em julgado, determino a anotação da presente decisão
no Sistema de Informações de Contas - SICO.
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c) oficie-se o diretório estadual e o nacional para suspensão das
cotas.
Por último, anoto que, de acordo com o constante à fls. 118 e 122123, não houve o recebimento de recursos financeiros do Fundo
Partidário no exercício de 2018. Portanto, não há valores a devolver
ao erário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, nada sendo requerido, arquive-se.
Urussanga, 03 de fevereiro de 2020.
Roque Lopedote
Juiz da 034ª Zona Eleitoral
Autos n° 28-24.2019.6.24.0034
Classe: Prestação de Contas
Tipo: Anual/Partidária
Referência: 2018
Requerente: Partido dos Trabalhadores de Cocal do Sul
Advogado(s): Luciano Marcos Antunes Pinto - OAB: 27862/SC
Interessado(s): Vinicius Pasquali Antunes Pinto, Adilton Mazuco
Advogado(s): Luciano Marcos Antunes Pinto - OAB: 27862/SC
SENTENÇA:
Tratam os autos de prestação de contas do Partido dos
Trabalhadores do município de Cocal do Sul, correspondente ao
exercício financeiro de 2018, em observância ao disposto na
Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral e na Lei
9.096/1995.
Segundo consta dos autos, o Partido prestou as contas
tempestivamente.
O Relatório de Exame Preliminar apontou a ausência manifesta de
documentos (incluindo Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado do Exercício), sendo que os mesmos foram
providenciados pelo requerente após a devida intimação (fls. 36, 4065).
Publicado o Edital n. 047/2019, não houve impugnações (fls. 64-66 e
84).
Foi solicitada diligência por Relatório posterior, que identificou a
emissão intempestiva de recibos, ausência de avaliação de mercado
dos serviços estimáveis recebidos em doação (advogado e
contador), irregularidade na atuação "pro bono" de advogado,
configurados nos serviços doados no exercício em análise (Código
de ética da OAB), além de inconsistência, em relação a estas
doções, entre as informações prestadas e as constantes nas bases
de dados da Justiça Eleitoral (fls. 74-83).
Aberto prazo para que a grei atendesse esta diligência, o prazo
decorreu sem manifestações (fl. 88).
A chefia de cartório apontou, em Parecer Conclusivo, a permanência
de todas as irregularidades apontadas. Veio o Parecer Conclusivo a
opinar pela desaprovação das contas (fls. 89-90).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também se
manifestou pela desaprovação das contas (fls. 93-94).
Foi aberto prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente e
responsáveis se manifestassem sobre os pareceres e/ou
requeressem a produção de provas, prazo este que decorreu "in
albis".
Vieram conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
Primeiramente, entende-se ser desnecessária a abertura de prazo
comum de cinco dias para alegações finais (art. 40 da Resolução
TSE n. 23.604/2019), uma vez que, seguido o rito anterior da
Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes tiveram prazo superior a
este para se manifestar (quinze dias).
Prossigo com a análise das inconsistências apontadas.
I - Intempestividade na emissão dos recibos de doação.
Havendo recursos financeiros e estimáveis no período, é necessário
que seja observado o prazo de três ou cinco dias, dependendo da
natureza do recurso, em conformidade com a Resolução TSE n.
23.546/2017, resolução esta aplicável materialmente ao exercício
financeiro de 2018.
A inconsistência, por si só, gera ressalvas na prestação de contas
(precedente: TRE-SC, Prestação de Contas n. 7168, Acórdão n.
32768 de 27/09/2017, Relator: Ítalo Augusto Mosimann, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 172, Data 05/10/2017, Página 5-6).
II - Ausência de avaliação de mercado.
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Quanto à ausência de avaliação de mercado para as doações
estimáveis em dinheiro, ressalte-se que ela constitui - se verdadeira 100% (cem por cento) do total de receitas do Partido no exercício
analisado. Portanto, o princípio da proporcionalidade não pode ser
aplicado em favor do prestador de contas.
No mérito da questão, o entendimento de diversas Cortes do país de
é de que a ausência documentos comprobatórios e avaliação de
mercado da doação estimável em dinheiro constitui mácula capaz de
comprometer a transparência das contas sob análise, por ofensa
direta ao comando normativo (neste sentido: TRE-RN, Prestação de
Contas n. 3707, Acórdão n. 63/2019 de 18/06/2019, Relator: Adriana
Cavalcanti Magalhães, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 26/06/2019, Página 2-3; TRE-PE, Prestação de
Contas n. 060279787, Acórdão n. 060279787 de 22/08/2019,
Relator: Gabriel Cavalcanti Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 04/09/2019).
No entanto, a jurisprudência também admite que o impacto desta
irregularidade seja minimizado, a exemplo de quando há, nos autos,
documentos comprobatórios das receitas auferidas (TRE-GO,
Prestação de Contas n. 060222471, Acórdão n. 1470040 de
10/12/2018, Relator: Rodrigo de Silveira, Publicação: PSESS Publicação em Sessão, Data 10/12/2018).
Este não é o caso.
As tabelas da entidade de classe, juntadas, não tiveram o condão de
mitigar a inconsistência, uma vez que os serviços supostamente
doados estão em conflito com as informações constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral (ver item seguinte). A legitimidade das
receitas está atingida.
Trata-se de irregularidade grave, geradora de desaprovação das
contas.
III - Informação de serviços em conflito com dados constantes na
Justiça Eleitoral. Não atendimento de diligência.
O partido informou a doação e gasto com serviços de advogado que
parecem não ter respaldo nas informações constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral.
Isso porque o partido não prestou contas no exercício em análise,
além de não ter juntado qualquer comprovante relativo aos supostos
serviços.
Os serviços de contador tem a mesma dúvida lançada sobre eles, a
exceção que, sobre os mesmos, não se tem informação na Justiça
Eleitoral.
A inconsistência poderia ter sido facilmente resolvida pelo partido
através de petição esclarecendo os fatos, juntando documentos e/ou
retificando as contas.
No entanto, a agremiação preferiu permanecer inerte, deixando sem
saneamento a irregularidade que fere a confiabilidade das contas.
IV - Serviços de advogado e Código de Ética da OAB.
Não afeta a prestação de contas o disposto no Código de Ética da
Ordem dos Advogados do Brasil, relativo à proibição da advocacia
"pro bono" a partidos políticos (TRE-SC. PRESTACAO DE CONTAS
n 0601597-50, ACÓRDÃO n 33659 de 10/07/2019, Relator
VITORALDO BRIDI, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 121, Data
17/07/2019, Página 4).
Ante o exposto:
JULGO DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício financeiro
de 2018 do Partido dos Trabalhadores de Cocal do Sul, com base no
artigo 46, III, "a" e "c" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
No mais:
a) determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário
pelo período de 03 (três) meses.
b) transitada em julgado, determino a anotação da presente decisão
no Sistema de Informações de Contas - SICO.
c) oficie-se o diretório estadual e o nacional para suspensão das
cotas.
Por último, anoto que, de acordo com o constante à fl. 68-69, não
houve o recebimento de recursos financeiros do Fundo Partidário no
exercício de 2018. Portanto, não há valores a devolver ao erário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, nada sendo requerido, arquive-se.
Urussanga, 03 de fevereiro de 2020.
Roque Lopedote
Juiz da 034ª Zona Eleitoral
Autos n° 14-40.2019.6.24.0034
Classe: Prestação de Contas
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Tipo: Anual/Partidária
Referência: 2018
Requerente: Partido Social Democrático de Urussanga
Advogada: Andresa Baldessar dos Santos - OAB: 23352/SC
Interessado(s): Luiz Antonio Fabro, Fernando Damiani Preve Filho
Advogada: Andresa Baldessar dos Santos - OAB: 23352/SC
SENTENÇA:
Tratam os autos de prestação de contas do Partido Social
Democrático do município de Urussanga, correspondente ao
exercício financeiro de 2018, em observância ao disposto na
Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral e na Lei
9.096/1995.
Segundo consta dos autos, o Partido prestou as contas
tempestivamente.
Publicado edital de n. 17/2019, não houve impugnações às contas
apresentadas (fls. 84/85 e 93).
Instada por Relatório de Exame Preliminar (fl. 87), a Grei fez juntar
aos autos documentação (fls. 89-92). Mais adiante, o Relatório de
Exame Para Expedição de Diligências (fls. 94-122) apontou
ocorrências que foram respondidas pelo Partido às fls. 127-181,
inclusive com a juntada das contas retificadas no SPCA.
O Parecer Conclusivo apontou a remanescência de impropriedades
e irregularidades, vindo a opinar pela desaprovação das contas (fls.
183-185). Com vista do autos, o Ministério Público Eleitoral também
se manifestou pela desaprovação das contas (fls. 188-189).
É o sucinto relatório.
Decido.
Primeiramente, entende-se ser desnecessária a abertura de prazo
comum de cinco dias para alegações finais (art. 40 da Resolução
TSE n. 23.604/2019), uma vez que, seguido o rito anterior da
Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes tiveram prazo superior a
este para se manifestar (quinze dias).
Prossigo com a análise das inconsistências apontadas.
I - Intempestividade na emissão dos recibos de doação.
A intempestividade na emissão de recibos de doação é
impropriedade que a retificação das contas não pode sanar. Isso
porque, havendo recursos financeiros e estimáveis no período, é
necessário que seja observado o prazo de três ou cinco dias,
dependendo da natureza do recurso, em conformidade com a
Resolução TSE n. 23.546/2017, resolução esta aplicável
materialmente ao exercício financeiro de 2018.
A inconsistência, por si só, gera ressalvas na prestação de contas
(precedente: TRE-SC, Prestação de Contas n. 7168, Acórdão n.
32768 de 27/09/2017, Relator: Ítalo Augusto Mosimann, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 172, Data 05/10/2017, Página 5-6).
II - Ausência de avaliação de mercado.
Quanto à ausência de avaliação de mercado para as doações
estimáveis em dinheiro, ressalte-se que ela constitui 53,29%
(cinquenta e três vírgula vinte e nove por cento) do total de receitas
do Partido no exercício analisado. Portanto, o princípio da
proporcionalidade não pode ser aplicado em favor do prestador de
contas.
No mérito da questão, o entendimento de diversas Cortes do país de
é de que a ausência documentos comprobatórios e avaliação de
mercado da doação estimável em dinheiro constitui mácula capaz de
comprometer a transparência das contas sob análise, por ofensa
direta ao comando normativo (neste sentido: TRE-RN, Prestação de
Contas n. 3707, Acórdão n. 63/2019 de 18/06/2019, Relator: Adriana
Cavalcanti Magalhães, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 26/06/2019, Página 2-3; TRE-PE, Prestação de
Contas n. 060279787, Acórdão n. 060279787 de 22/08/2019,
Relator: Gabriel Cavalcanti Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 04/09/2019).
No entanto, a jurisprudência também admite que o impacto desta
irregularidade seja minimizado, a exemplo de quando há, nos autos,
documentos comprobatórios das receitas auferidas (TRE-GO,
Prestação de Contas n. 060222471, Acórdão n. 1470040 de
10/12/2018, Relator: Rodrigo de Silveira, Publicação: PSESS Publicação em Sessão, Data 10/12/2018).
No presente caso, as tabelas da entidade de classe, juntadas,
tiveram este resultado. Restou a formalidade descumprida, gerando
ressalva a ser somada à primeira ressalva apontada.
III - Recebimento de recursos financeiros utilizados em pagamentos
sem o trânsito em conta bancária.
O argumento da Grei para que os valores financeiros não tenham
transitado em conta bancária específica é que, no período em que
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esteve em débito com a Receita Federal, não estava impedido de
abrir ou movimentar conta bancária.
Os valores que carregam a irregularidade seriam aqueles
correspondentes ao pagamento das multas aplicadas pela RFB ao
partido (fls. 40,43-44), sem o qual não seria possível regularizar o
CNPJ do mesmo e, assim, poder realizar determinados atos, como
abrir conta bancária.
No entanto, há outro valor, relativo à emissão de Certificado Digital
(fls. 122). A aquisição também foi feita sem o trânsito prévio em
conta bancária.
Trata-se de problema causado pelo próprio partido, que não teria
acontecido se tivesse mantido suas obrigações com a Receita
Federal em dia, não podendo ser avocado para isentá-lo da regra
financeira a todos imposta.
Ressalte-se que, inicialmente, o prestador de contas havia informado
que o valor correspondente às multas tinha origem em doação do Sr.
Luiz Antônio Fabro, presidente da grei. Ao ser confrontado com os
documentos que ele mesmo juntou aos autos - que demonstravam
que as guias de multa haviam sido pagas através de débito na conta
da Sra. Andreza Baldessar dos Santos - o partido veio a retificar as
contas, fazendo constar o nome da Sr. Andreza no lugar do Sr. Luiz
Antônio.
O valor utilizado na aquisição de Certificado Digital sequer tem
comprovante de pagamento que demonstre a origem do recurso,
alegadamente também do Sr. Luiz Antônio.
Não há, portanto, confiabilidade nas informações prestadas pelo
Partido. A inconsistência, por si só, impede a Justiça Eleitoral de
realizar a fiscalização da origem dos recursos.
A inconsistência também não pode ser mitigada do ponto de vista da
proporcionalidade, uma vez que representam 46,71% do total dos
recursos recebidos durante o exercício:
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO - CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2015 Contas desaprovadas - Recursos que não transitaram pela conta
bancária - violação ao quanto disposto no artigo 8º, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.432/14 - Falha que corresponde a 40% do total
auferido de recursos financeiros - Inviabilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Mantida a
suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário pelo período
de um mês - Sentença mantida - Recurso desprovido.(TRE-SP.
RECURSO n 1969, ACÓRDÃO de 12/11/2019, Relator WALDIR
SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR, Publicação: DJESP Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 22/11/2019).
A chefia de cartório e o Ministério Público Eleitoral aventaram a
hipótese de o caso configurar a formação de Fundo de Caixa sem o
trânsito prévio em conta bancária e em desacordo com os limites
estabelecidos pela legislação.
De fato, se visto pela ótica do Fundo de Caixa, o fato dos recursos
não terem transitado em conta bancária primeiro e de que os valores
estão acima dos permitidos, acrescentar-se-ia nova irregularidade.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO DISTRITAL. ELEIÇÕES
2014.
IRREGULARIDADES
NÃO
SANEADAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. RECIBO ELEITORAL.
VERIFICAÇÃO DA ORIGEM E DESTINO. RESSALVA. EXTRATOS
BANCÁRIOS. VALIDADE LEGAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
VERACIDADE. APROVAÇÃO. RECURSOS ADVOGADO E
CONTADOR. SUBSIDIAR O PROCESSO. CARÁTER NÃO
ELEITORAL. APROVAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE ACIMA
DO LIMITE LEGAL SEM CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
RECURSOS. FALTA DE TRÂNSITO NA CONTA CORRENTE.
VALOR
EXPRESSIVO.
COMPROMETIMENTO
DA
CONFIABILIDADE
E
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
2. Contas desaprovadas(TRE-DF. PRESTAÇÃO DE CONTAS n
254724, ACÓRDÃO n 7127 de 01/12/2016, Relator RÔMULO DE
ARAÚJO MENDES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-DF, Tomo 222, Data 05/12/2016, Página 7)
Ante o exposto:
JULGO DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício financeiro
de 2018 do Partido Social Democrático de Urussanga, com base no
artigo 46, III, "a" e "c" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
No mais:
a) determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário
pelo período de 03 (três) meses.
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b) transitada em julgado, determino a anotação da presente decisão
no Sistema de Informações de Contas - SICO.
c) oficie-se o diretório estadual e o nacional para suspensão das
cotas.
Por último, anoto que, de acordo com o constante à fl. 96, não houve
o recebimento de recursos financeiros do Fundo Partidário no
exercício de 2018. Portanto, não há valores a devolver ao erário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, nada sendo requerido, arquive-se.
Urussanga, 03 de fevereiro de 2020.
Roque Lopedote
Juiz da 034ª Zona Eleitoral
Autos n° 27-39.2019.6.24.0034
Classe: Prestação de Contas
Tipo: Anual/Partidária
Referência: 2018
Requerente: Partido Democrático Trabalhista de Cocal do Sul
Advogado: Robson Tiburcio Minotto - OAB: 16380/SC
Interessado(s): Genuir Locatelli, Marcio Zanette, Ricardson Vieira,
Luiz Gonzaga de Pieri
Advogado: Robson Tiburcio Minotto - OAB: 16380/SC
SENTENÇA:
Tratam os autos de prestação de contas do Partido Democrático
Trabalhista do município de Cocal do Sul, correspondente ao
exercício financeiro de 2018, em observância ao disposto na
Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral e na Lei n.
9.096/1995.
Segundo consta dos autos, o Partido apresentou as contas
tempestivamente.
O Relatório de Exame Preliminar apontou a ausência manifesta de
documentos (incluindo Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado do Exercício), sendo que os mesmos foram
providenciados pelo requerente após a devida intimação (fls. 48-63,
68-71).
Publicado o Edital n. 045/2019, não houve impugnações (fls. 64-66 e
97).
Foi solicitada diligência por Relatório posterior, que identificou a
emissão intempestiva de recibos, ausência de avaliação de mercado
dos serviços estimáveis recebidos em doação (advogado e
contador), irregularidade na atuação "pro bono" de advogado,
configurados nos serviços doados no exercício em análise (Código
de ética da OAB), além de inconsistência, em relação a estas
doções, entre as informações prestadas e as constantes nas bases
de dados da Justiça Eleitoral (fls. 74-96).
Aberto prazo para que a grei atendesse esta diligência, houve
manifestação apresentando contas retificadas, onde informou o
Partido que o lançamento de serviços por equívoco, permanecendo
os serviços de contador (fls. 101-127).
A chefia de cartório apontou, em Parecer Conclusivo, a permanência
da impropriedade de emissão intempestiva de recibos e a
irregularidade da ausência de avaliação dos preços praticados no
mercado, relativos à doação dos serviços de contabilidade. Veio o
Parecer Conclusivo a opinar pela aprovação com ressalvas das
contas (fls. 129-130).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também se
manifestou pela aprovação com ressalvas (fls. 133-134).
Foi aberto prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente e
responsáveis se manifestassem sobre os pareceres e/ou
requeressem a produção de provas, prazo este que decorreu "in
albis".
Vieram conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
Primeiramente, entende-se ser desnecessária a abertura de prazo
comum de três dias para alegações finais (art. 40 da Resolução TSE
n. 23.546/2017), uma vez que não houve pedido de produção de
provas e, portanto, não há novos fatos sobre os quais as partes
possam ter o interesse em se manifestar.
Prossigo.
A intempestividade na emissão de recibos de doação é
impropriedade que a retificação das contas não pode sanar. Isso
porque, havendo recursos estimáveis no período (no caso, serviços
contábeis), é necessário que seja observado o prazo de cinco dias,
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contados do recebimento de tais serviços, em conformidade com o
artigo 11, §7° da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A inconsistência, por si só, gera ressalvas na prestação de contas
(precedente: TRE-SC, Prestação de Contas n. 7168, Acórdão n.
32768 de 27/09/2017, Relator: Ítalo Augusto Mosimann, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 172, Data 05/10/2017, Página 5-6).
Quanto à ausência de avaliação de mercado para essa mesma
doação estimável em dinheiro, ressalte-se que ela constitui 100%
(cem por cento) do total de receitas do Partido no exercício
analisado. Portanto, o princípio da proporcionalidade não pode ser
aplicado em favor do prestador de contas.
No mérito da questão, o entendimento de diversas Cortes do país de
é de que a ausência documentos comprobatórios e avaliação de
mercado da doação estimável em dinheiro constitui mácula capaz de
comprometer a transparência das contas sob análise, por ofensa
direta ao comando normativo (neste sentido: TRE-RN, Prestação de
Contas n. 3707, Acórdão n. 63/2019 de 18/06/2019, Relator: Adriana
Cavalcanti Magalhães, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 26/06/2019, Página 2-3; TRE-PE, Prestação de
Contas n. 060279787, Acórdão n. 060279787 de 22/08/2019,
Relator: Gabriel Cavalcanti Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 04/09/2019).
No entanto, a jurisprudência também admite que o impacto desta
irregularidade seja minimizado, a exemplo de quando há, nos autos,
documentos comprobatórios das receitas auferidas (TRE-GO,
Prestação de Contas n. 060222471, Acórdão n. 1470040 de
10/12/2018, Relator: Rodrigo de Silveira, Publicação: PSESS Publicação em Sessão, Data 10/12/2018).
No presente caso, as tabelas da entidade de classe, juntadas pelo
Partido, tiveram este resultado. Restou a formalidade descumprida,
gerando ressalva a ser somada à primeira ressalva apontada.
Assim, as inconsistências apontadas não impediram a análise das
contas, nem feriram sua confiabilidade. Alerta-se, no entanto, para
que o Partido faça as correções necessárias em suas prestações
futuras, emitindo recibos dentro do prazo estipulado e junte
instrumento de prestação de serviços e avaliação de mercado das
doações estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto:
JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao
exercício financeiro de 2018 do Partido Democrático Trabalhista de
Cocal do Sul, com base no artigo 46, II da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, anote-se no Sistema de Informações de
Contas - SICO.
Após, nada sendo requerido, arquive-se.
Urussanga, 03 de fevereiro de 2020.
Roque Lopedote
Juiz da 034ª Zona Eleitoral
Autos n° 33-80.2018.6.24.0034
Classe: Prestação de Contas
Tipo: Anual/Partidária
Referência: 2017
Requerente: Partido Popular Socialista de Urussanga
Interessado(s): Vanderlei Vieira, Ernani Sorato
SENTENÇA:
Tratam os autos de prestação de contas do Partido Popular
Socialista do município de Urussanga, correspondente ao exercício
financeiro de 2017, em observância ao disposto nas Resoluções n.
23.464/2015 e n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral e na Lei
9.096/1995.
Segundo consta dos autos, o Partido deixou de apresentar no prazo
legal as contas relativas ao exercício financeiro de 2017 e, apesar de
intimado em mais de uma oportunidade para regularizá-las, assim
como o seu presidente e tesoureiro, deixou de fazê-lo.
Comunicou-se, por tal razão, aos diretórios nacional e estadual do
partido a suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário ao
partido, conforme determinado no despacho de fl. 16.
Com vista do autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
julgamento de contas não prestadas (fls. 26-27).
É o sucinto relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral está prevista no art.
32 da Lei n. 9.096/1995 - Lei dos Partidos Políticos -, in verbis:
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Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte. § 1º O balanço contábil do órgão nacional será
enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos
Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes
Eleitorais.
A Resolução TSE n. 23.464/2015 (aplicável materialmente ao
exercício de 2017) e a Resolução TSE n. 23.23.546/2017 (aplicável
processualmente) - realçam que "a falta de prestação de contas
implicará a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido
político" (art. 48, em ambas resoluções).
No caso concreto, como bem assinalou a representante do Ministério
Público Eleitoral, em razão da omissão do partido "os autos
encontram-se instruídos apenas com informações da unidade
técnica, as quais não fornecem elementos mínimos necessários para
análise da movimentação contábil, o que conduz ao julgamento das
contas, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE
n. 25.546/2017" (fl. 27).
Outrossim, cabe mencionar que o procedimento seguiu todo o
regramento aplicável à hipótese.
Com efeito, diante da inércia do partido em apresentar as suas
contas no prazo legal e nas sucessivas oportunidades concedidas
por este Juízo, impedindo, dessa forma, o exercício da fiscalização
dessa Justiça Eleitoral sobre a escrituração contábil (art. 30 da lei
9.096/1995), impõe-se o julgamento das contas como não prestadas,
a teor do disposto no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017, art. 48 do mesmo dispositivo e art. 37-A, da Lei
9.096/1995.
Sobre o tema, colhe-se precedente:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016 - NÃO APRESENTAÇÃO - REITERADAS
INTIMAÇÕES - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS SUSPENSÃO DO REPASSE DE NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ATÉ REGULARIZAÇÃO - 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 - PRECEDENTE [TRESC. AC. N. 32.962, DE
04.04.2018, REL. JUIZ FERNANDO LUZ DA GAMA LOBO D'EÇA.
Ante o exposto:
JULGO NÃO PRESTADAS as contas relativas ao exercício
financeiro de 2017 do Partido Socialista Brasileiro de Urussanga,
com a consequente ratificação da suspensão do repasse de cotas do
Fundo Partidário a ele imposta pelo despacho de fl. 16, enquanto
não regularizada a inadimplência.
No mais, determino a anotação da presente decisão no Sistema de
Informações de Contas - SICO.
Deixo, por outro lado, de determinar a expedição de ofício aos
diretórios estaduais e nacionais para suspensão das cotas, por já
existir nos autos comunicação desta natureza.
Por último, anoto que, de acordo com a certidão de fl. 21, não houve
o recebimento de recursos financeiros do Fundo Partidário no
exercício de 2017. Portanto, não há valores a devolver ao erário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, nada sendo requerido, arquive-se.
Urussanga, 03 de fevereiro de 2020.
Roque Lopedote
Juiz da 034ª Zona Eleitoral
Autos n° 36-98.2019.6.24.0034
Classe: Prestação de Contas
Tipo: Anual/Partidária
Referência: 2018
Requerente: Democratas de Cocal do Sul, Democratas de Santa
Catarina (Substituto Processual)
Interessados: Ademir de Souza, João Paulo Karam Kleinubing,
Marconi Kirch
SENTENÇA:
Tratam os autos de prestação de contas do Democratas do
município de Cocal do Sul, correspondente ao exercício financeiro de
2018, em observância ao disposto na Resolução n. 23.546/2017 do
Tribunal Superior Eleitoral e na Lei 9.096/1995.
Segundo consta dos autos, constando-se a omissão em prestar
contas até a data de 30/04/2019, e sendo que o Partido não estava
mais, o órgão imediatamente superior (estadual), seu presidente e
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tesoureiro, foram notificados a apresentar as contas em substituição
ao municipal não vigente. Notificou-se, também, o presidente do
órgão municipal, uma vez que é parte necessária. Apesar de
intimados em mais de uma oportunidade, deixaram de fazê-lo.
Passou-se à certificação de informações sobre Recibos de Doação,
Fundo Partidário, extratos bancários e prestação de contas no
exercício analisado (fl. 03 e 43).
Com vista do autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
declaração de não prestação das contas (fls. 46-48).
Os interessados deixaram transcorrer "in albis" o prazo para
manifestação (fl. 60).
É o sucinto relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral está prevista no art.
32 da Lei n. 9.096/1995 - Lei dos Partidos Políticos -, "in verbis":
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte. § 1º O balanço contábil do órgão nacional será
enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos
Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes
Eleitorais.
A Resolução TSE n. 23.546/2017 - que regulamenta a matéria -, em
seu art. 48, realça que "a falta de prestação de contas implicará a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político".
No caso concreto, como bem assinalou a representante do Ministério
Público Eleitoral, em razão da omissão do partido "os autos
encontram-se instruídos apenas com informações da unidade
técnica, as quais não fornecem elementos mínimos necessários para
análise da movimentação contábil, o que conduz ao julgamento das
contas, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE
n. 25.546/2017" (fl. 47).
Outrossim, cabe mencionar que o procedimento seguiu todo o
regramento aplicável à hipótese, com publicação inclusive de edital.
Com efeito, diante da inércia do partido em apresentar as suas
contas no prazo legal e nas sucessivas oportunidades concedidas
por este Juízo, impedindo, dessa forma, o exercício da fiscalização
dessa Justiça Eleitoral sobre a escrituração contábil (art. 30 da lei
9.096/1995), impõe-se o julgamento das contas como não prestadas,
a teor do disposto no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017, art. 48 do mesmo dispositivo e art. 37-A, da Lei
9.096/1995.
Sobre o tema, colhe-se precedente:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016 - NÃO APRESENTAÇÃO - REITERADAS
INTIMAÇÕES - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS SUSPENSÃO DO REPASSE DE NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ATÉ REGULARIZAÇÃO - 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 - PRECEDENTE [TRESC. AC. N. 32.962, DE
04.04.2018, REL. JUIZ FERNANDO LUZ DA GAMA LOBO D'EÇA.
Ante o exposto:
JULGO NÃO PRESTADAS as contas relativas ao exercício
financeiro de 2018 do Democratas de Cocal do Sul, com a
consequente suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário,
enquanto não regularizada a inadimplência.
No mais:
a) determino a anotação da presente decisão no Sistema de
Informações de Contas - SICO.
b) deixo de determinar a expedição de ofício aos diretórios estaduais
e nacionais para suspensão das cotas, tendo em vista que há
comunicação desta natureza às fls. 33-42.
Por último, anoto que, de acordo com a certidão de fl. 43, não houve
o recebimento de recursos financeiros do Fundo Partidário no
exercício de 2018. Portanto, não há valores a devolver ao erário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, nada sendo requerido, arquive-se.
Urussanga, 4 de fevereiro de 2020.
Roque Lopedote
Juiz da 034ª Zona Eleitoral
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36ª Zona Eleitoral - Videira
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos n.º: 110-83.2018.6.24.0036 (Prestação de Contas)
Requerente: Partido dos Trabalhadores - PT de Iomerê/SC
Advogado(a): André Ferreira Pacheco - OAB/SC 34.013
Interessado: Denis Périco (Presidente)
Vistos.
Ciente da certidão de f. 87.
Encaminhe-se o Ofício ZE 036/cc n. 0002/2020, de f.84, mediante
substituição por cópia, ao endereço informado à f.87. Com o retorno
do AR devidamente cumprido e, cumpridas integralmente as
determinações contidas na sentença de f.67/70, arquive-se.
Ao DD. Representante do Ministério Público Eleitoral, para ciência.
Videira-SC, 13 de fevereiro de 2020.
MARTA REGINA JAHNEL
Juíza Eleitoral
Autos n.º: 48-09.2019.6.24.0036 (Prestação de Contas)
Requerente: Partido Podemos - PODE de Arroio Trinta/SC
Advogado(a): Dino Luiz Vieceli Junior - OAB/SC 37.101
Interessado: Laudemir Favarim (Presidente)
Vistos.
Avoco os autos.
Recebo a petição protocolada sob o n. 3.942/2020 e mantenho-a nos
autos.
Considerando a cota retro do Ministério Público Eleitoral, remeta-se
os presentes autos ao seu D.D. Representante para ciência da
petição ora juntada (f.91/92).
Após, tornem conclusos.
Publique-se no DJESC.
Videira-SC, 12 de fevereiro de 2020.
MARTA REGINA JAHNEL
Juíza Eleitoral
Autos n.º: 53-31.2019.6.24.0036 (Prestação de Contas)
Requerente: Partido Democratas - DEM de Videira/SC
Advogado(a): Natasha Regina Neves Gelinski - OAB/PR 84.318
Interessado: Eduardo Gelinski Junior (Presidente)
Interessado: Atayr da Silva (Tesoureiro)
Vistos.
Recebo a petição protocolada sob o n. 3.861/2020 (f.28/31) e
mantenho-a nos autos.
Apresentada a procuração de f.29, determino a atualização da
autuação do processo, com a inclusão da advogada do partido.
Registre-se a presente prestação de contas no Sistema de
Comunicações de Contas Partidárias - SICO (art. 9º, inc. I, da Res.
TSE n. 23.384/2012).
Determino, ainda, nos termos do art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017,
sucessivamente:
I - a publicação de edital, a ser assinado pelo Chefe de Cartório, no
DJESC e no mural do Cartório Eleitoral, com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, 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;
II - decorrido o prazo para impugnação, a juntada dos extratos
bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 3º do art. 6º da resolução supra citada;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos
outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário;
IV - a manifestação, do responsável pela análise técnica, sobre as
matérias previstas nos itens I, II e III, acima, no prazo de 5 (cinco)
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dias, bem como sobre o recebimento e repasse de recursos do
Fundo Partidário;
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após a análise
técnica, no prazo de 5 (cinco) dias.
Inexistindo impugnação, falhas ou irregularidades, noticiadas por
terceiros legitimados, pelo técnico analista ou pelo Ministério Público
Eleitoral, tornem conclusos para decisão. Do contrário, determino a
abertura de vista ao partido para se manifestar sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados nos
autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
Após a expedição do edital acima determinado, intime-se o DD.
Representante do Ministério Público Eleitoral acerca da presente
decisão, bem como do edital mencionado, mediante ciente a ser
lançado nestes autos, de tudo certificando.
Publique-se no DJESC.
Videira-SC, 13 de fevereiro de 2020.
MARTA REGINA JAHNEL
Juíza Eleitoral

44ª Zona Eleitoral - Braço do Norte
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
ATO ORDINATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº: 72-47.2018.6.24.0044
PROTOCOLO: 59568/2018
REQUERENTE: Partido Social Democrático (PSD) São Ludgero/SC
ADVOGADO: GUILHERME HORÁCIO COLOMBO, OAB/SC Nº
41336
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 44ª ZE de Braço do
Norte/SC, INTIMO os interessados, para, querendo, no prazo de 03
(três) dias, nos termos do art. 72, §1º, da Res. TSE nº 23.553/2017,
manifestar-se acerca do relatório preliminar para expedição de
diligências, cujo teor pode ser acessado através de consulta
processual no site do Tribunal Superior Eleitoral, no serviço
"Consultas Jurídicas>Processos Físicos".
Braço do Norte, 13 de Fevereiro de 2020.
Pedro Kirsten de Córdova
Técnico Judiciário
Autorizada pela Portaria 07/2017

52ª Zona Eleitoral - Anita Garibaldi
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Processo n.: 11-31.2019.6.24.0052 Classe: PC
Assunto: Prestação de Contas Anual - exercício financeiro de
2018Partido Político: PARTIDO DA REPÚBLICA- PLMunicípio:
ABDON BATISTAPresidente: Sérgio Luiz FreitasTesoureiro:
Agostinho BesenAdvogado: Jorge Augusto Borges - OAB/SC N.
33230ZE: 052SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício
de 2018, do órgão partidário em epígrafe.
Foi informado, no ato de fl. 30, que o Partido não apresentara
Balanço patrimonial, nem Demonstração do Resultado Financeiro do
Exercício.
Em cumprimento ao princípio da economia processual, foi realizada
consulta pelo Sistema SPED (fl. 31) e, dessa forma, obtidos a
Balança Patrimonial, o Demonstrativo de Resultado do Exercício,
além dos livros Diário e Razão (fls. 32 a 41).
Posteriormente, foi certificado que, em consulta ao Sistema ODIN,
não foram encontrados conta extrato de nenhuma instituição
bancária, repasses de recursos do Fundo Partidário à agremiação
municipal, nem registro de transferência interpartidária. Foi
encontrado, contudo, recibo da doação de R$ 750,00 relatada na
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prestação de contas (fls. 45 a. 48). Devidamente intimado a
manifestar-se sobre o Relatório de Exame Preliminar (fl. 49), o
partido deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação,
conforme certidão da fl. 52.
Em cumprimento ao que prescreve o art. 36 da Resolução TSE n.
23.546/2017, registra-se que:
Às fls. 28 e 29 o partido apresentou extrato bancário dos meses de
dezembro de 2018 e janeiro de 2019; restando ausentes, contudo os
extratos dos meses de janeiro a novembro do ano de 2018.
Permaneceu ausente também registro de parecer emitido pela
Comissão executiva ou pelo Conselho Federal do Partido.
Salienta-se, ademais, que, embora o doador pessoa física haja sido
identificado, tanto por nome, quanto por CPF; omitiu-se o partido em
provar que o indivíduo não se enquadra no rol de vedações a
doações do art. 12, da Res. 23.546/2017. O Ministério Público
Eleitoral também compreendeu como relevantes os vícios e
manifestou-se, também, pela julgamento das contas partidárias
referentes ao exercício financeiro de 2018 do PL de Abdon Batista
como desaprovadas.
É o relatório.
Decido.
Do conjunto das informações não há que se falar em insuficiência de
dados a obliterar o exame das contas. Os extratos acostados nos
autos são parciais. Também, percebe-se a ausência de parecer do
Conselho Fiscal ou órgão competente.
Isto posto, à vista do caso concreto, considerando que o partido
deixou de apresentar documento relevante, julgo as presentes
contas do órgão municipal do Partido da República - PL de Abdon
Batista, quanto ao exercício de 2018, desaprovadas, com fulcro no
art. 46, III, alínea "b", da resolução n. 23.546/2017, do TSE.
Considerando que a receita registrada advém de doação, não há que
se falar em penalidade ao órgão e seus dirigentes. Reputo, pois, a
reprimenda administrativa suficiente.
Registre-se nos sistemas de praxe. Publique-se e Intime-se via
DJESC.
Ciência ao MP.
Com o trânsito em julgado arquive-se.Anita Garibaldi, 07 de fevereiro
de 2020.
José Antônio Varaschin ChedidJuiz Eleitoral
Autos n. 26-97.2019.6.24.0052
Requerente:
Partido
da
República
(PL)
de
Anita
GaribaldiRequerente: João Cidinei da Silva, PresidenteRequerente:
nilceu Borges da Silva, TesoureiroAdvogado: Fabiano Benin,
OAB/SC n. 29.300.
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas anual do Partido da República (PL)
e responsáveis, com atuação na circunscrição eleitoral de Anita
Garibaldi, referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada na
forma do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/1995, incluído pela Lei n.
13.165/2015, e processada conforme estabelecido no art. 45 e
incisos da Resolução TSE n. 23.546/2017. O partido político
interessado, depois de intimado, sanou o vício de representação.A
unidade técnica responsável emitiu parecer afirmando que a
prestação de contas reflete a ausência de movimentação de
recursos declarada pela agremiação partidária.Em parecer, o
Promotor de Justiça, representante do Ministério Público pugnou
pela aprovação das contas apresentadas pela agremiação partidária,
nos termos do art. 45, inc. VIII, alínea "a", da Res. TSE n.
23.546/2017. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório.
DECIDO.
A declaração de ausência de movimentação de recursos sub
examine obedeceu ao disposto na Lei n. 9.096/1995 e na Resolução
TSE n. 23.546/2017. Sem impugnação apresentada, o exame
técnico não identificou indícios da existência de movimentação
financeira, o que aponta para a regularidade e fidedignidade da
declaração apresentada. Nesse sentido, como bem aponta o parecer
ministerial, "não houve movimentações financeiras em conta de
titularidade da agremiação partidária, não houve a solicitação de
emissão de recibos de doação e não houve recebimento de recursos
do Fundo Partidário".Diante da análise dos documentos acostados
aos autos, torna-se imperiosa a aplicação da alínea "a" do inciso VIII
do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, em virtude de não
existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos
extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica
e do Ministério Público Eleitoral.Ante o exposto, JULGO, para todos
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os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do Partido da
República (PL), com atuação na circunscrição eleitoral de Anita
Garibaldi, referentes ao exercício financeiro de 2016, determinando o
arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso
VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017. Publique-se,
registre-se e intimem-se os requerentes e o Ministério Público
Eleitoral, sendo este pessoalmente e aqueles via DJESC na forma
do art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010.Transitada em julgado a
decisão, expeça-se ofício para dar baixa na suspensão da
agremiação partidária, restabelecendo-o.Anita Garibaldi, 10 de
fevereiro de 2020.
José Antônio Veraschin ChedidJuiz Eleitoral
Processo n.: 27-82.2019.6.24.0052 Classe: PC
Assunto: Prestação de Contas Anual - exercício financeiro de
2018Partido Político: PARTIDO DA REPÚBLICA - PLInteressado:
João Cidinei da Silva, PresidenteInteressado: Nilceu Borges da Silva,
TesoureiroMunicípio: Anita Garibaldi /SCAdvogado: Fabiano Benin OAB 29.300/SC
SENTENÇA Trata-se de processo de prestação de prestação de
contas referente às eleições de 2018, do órgão partidário em
epígrafe.
Publicado edital, não houve impugnações.Às fls. 03 o partido
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Informa esta unidade técnica, após consulta nos sistemas
adequados, que: I) O partido não emitiu recibos eleitorais; II) Não
foram emitidos extratos bancários com os dados da agremiação
partidária por instituição financeira; III) Não houve transferências
entre os diretórios partidários; IV) Não foi apresentada impugnação a
esta prestação de contas; V) A declaração de ausência de
movimentação de recursos foi assinada pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido.
O partido não havia apresentado procuração outorgada pelo
diretório, tampouco pelos seus representantes. Depois de intimado
sobre tal irregularidade, o partido ofereceu petição solicitando
apenas a juntada do mandado outorgado pela agremiação. Persiste,
portanto, o vício da ausência de representação processual tanto do
presidente quanto do tesoureiro.
Confrontando a impropriedade apontada com as demais informações
da prestação de contas, constata-se que não há comprometimento
da regularidade, ausente a movimentação de recursos, não houve
recebimento de recursos financeiros, não ensejando, portanto, a
desaprovação das contas. A unidade técnica, diante da persistência
do vício de representação, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas.
Na mesma linha, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral. Assim,
julgo suficientes os elementos para análise das contas. Confrontando
a impropriedade apontada no parecer com as demais informações
da prestação de contas, constata-se que não há comprometimento
da regularidade, ausente a movimentação de recursos, não houve
recebimento de recursos financeiros, não ensejando, portanto, a
desaprovação das contas.
Entendo que, apesar de persistir o vício de representação em
relação ao presidente e tesoureiro do partido, tal irregularidade não
obsta a apreciação das contas, tampouco sugere alguma anomalia
nas contas prestadas.
Isto posto, recebo a prestação de contas partidárias e julgo as
presentes prestações de contas do Partido da República - PL de
Anita Garibaldi, quanto ao exercício às eleições de 2018 aprovadas
com ressalvas, nos termos do artigo nº 77, II, da Resolução TSE
23.553/2017.
Determino o restabelecimento do registro do partido bem como a
possibilidade de recebimento de cotas do fundo partidário, se por
outra razão não tiverem suspensos.
Registre-se nos sistemas de praxe. Publique-se e Intime-se.
Ciência ao MP.
Com o trânsito em julgado arquive-se.
Anita Garibaldi, 10 de janeiro de 2020.
José Antônio Varaschin ChedidJuiz Eleitoral
Autos n. 28-67.2019.6.24.0052
Assunto: Regularização da Prestação de Contas -Eleições
2018Requerente:
Partido
da
RepúblicaPLAnita
Garibaldi/SCAdvogado:
Fabiano
Benin
OAB/SC
n.
29.300.SENTENÇA
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Trata-se de processo de regularização da prestação de contas de
partido político relativa às eleições gerais de 2018.Após o julgamento
das contas eleitorais de 2018 a agremiação partidária apresentou o
pedido de regularização das contas, extrato assinado por seus
dirigentes e acompanhada de documentos.Submetidas a parecer
técnico, em síntese, verificou-se que: não houve arrecadação de
recursos sem registro de despesa; não foram encontrados recursos
de fonte vedada ou origem identifica; não houve recebimento de
recursos do fundo partidário; não houve registro de movimentação
em conta bancário. Intimado para suprir a falta das procurações, o
partido apresentou as fls. 34/37. Concluiu o órgão técnico pela
aprovação.O Ministério Público partilhou do mesmo entendimento,
manifestando-se pela aprovação das contas de campanha.É
suficiente relatório.Decido.A prestação de contas relativa ao pleito
eleitoral de 2018 está regulamentada pela Resolução TSE
23.553/2017.Verifico nos autos que o partido não registrou
movimentação financeira referente às eleições.O órgão partidário e
os dirigentes estão representados por advogado.O contabilista
subscreveu as peças contábeis.Não há outros elementos nem
indícios de irregularidades ou falha grave nas contas.Isto posto,
recebo o pedido de regularização das contas e julgo as contas
eleitorais de 2018 do Partido da República - P- de Anita
Garibaldi/SC, aprovadas.Publique-se. Registre-se. Intime-se via
DJESC.Ao cartório para as anotações de praxe e expeçam-se os
ofícios para restabelecimento da agremiação partidária em relação
às contas eleitorais de 2018.Dê-se ciência ao Ministério PúblicoCom
o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.
Anita Garibaldi, 10 de fevereiro de 2020José Antônio Veraschin
ChedidJuiz Eleitoral
Processo n.: 54-65.2019.6.24.0052 Classe: PC
Assunto: Prestação de Contas Anual - exercício financeiro de
2018Partido Político: Partido dos Trabalhadores - PTMunicípio:
Campo Belo do SulPresidente: Orli MocelinTesoureira: Nilva
Terezinha de Liz Delfes MocelinADVOGADO: Claudionor de Macedo
- OAB/SC N. 52241ZE: 052SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício
de 2018, do órgão partidário em epígrafe. Devidamente intimado a
manifestar-se sobre o Relatório de Exame para Expedição de
Diligências, o partido deixou transcorrer "in albis" o prazo, com
manifestação, mas sem cumprir a diligência. Publicado edital, não
houve impugnações. O órgão técnico no relatório conclusivo
consignou que: a) Em consulta às informações relativas à requisição
de recibos de doação não houve como apurar, pois o Partido não
apresentou as contas através do Sistema de Prestação de Contas
Anual. b) Quanto aos extratos bancários eletrônicos referente ao
exercício de 2018 não houve apresentação pela agremiação. c) Em
consulta aos demonstrativos de transferências de recursos do Fundo
Partidário e de outros recursos dos órgãos partidários estadual e
nacional, verificou-se, no Demonstrativo de Receitas e Gastos do
Diretório Estadual e no Demonstrativo de Distribuição do Fundo
Partidário e de outros recursos a órgãos estaduais e municipais do
Diretório Nacional, que não houvera transferências entre os
diretórios. d) Registra-se, também, não ter sido apresentada
impugnação à presente prestação de contas. e) A declaração de
ausência de movimentação de recursos foi assinada pelo presidente
e pelo tesoureiro do partido. Opinou, por fim, a unidade técnica pelo
julgamento das contas como desaprovadas. Na mesma linha, o
Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas
como desaprovadas, nos termos do art. 46, III, "b" da Resolução
23.546/2017, do TSE. É o relatório. Decido. Verifica-se que a
documentação acostada nos autos foi apenas parcial. Restou além
disso, impossível verificar eventual movimentação financeira da
agremiação, uma vez que as contas não foram apresentadas através
do Sistema SPCA. Do conjunto das informações não há que se falar
em insuficiência de dados a obliterar o exame das contas. Não há
nos autos registro de recebimento de recursos do fundo partidário,
nem recursos de fonte vedada e não identificada, quanto ao ano de
comento. O órgão partidário está representando por advogado, bem
como seus dirigentes. Isto posto, à vista do caso concreto,
considerando que o partido deixou de apresentar documento
relevante, julgo as presentes contas do órgão municipal do Partido
dos Trabalhadores - PT de Campo Belo do Sul, quanto ao exercício
de 2018, desaprovadas. Considerando que não houve registro de
despesas nem receita, não há que se falar em penalidade ao órgão e
seus dirigentes. Reputo, pois, a reprimenda administrativa
suficiente.Registre-se nos sistemas de praxe. Publique-se e Intime-
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se via DJESC.Ciência ao MP.Com o trânsito em julgado arquivese.Anita Garibaldi, 07 de fevereiro de 2020
José Antônio Varaschin ChedidJuiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 58-05.2019.6.24.0052
REQUERENTE: Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB,
Abdon BatistaINTERESSADO: Sérgio Ceragatti, Presidente
INTERESSADO: Kleber Roque Vettori, TesoureiroADVOGADO:
Wanderley José Corona- OAB: 27.226/SCSENTENÇATrata-se de
processo de regularização de contas partidárias referente ao
exercício de 2018.O partido juntou procurações (f. 04-06), recibo de
entrega de escrituração contábil digital (fl. 11) e extrato de prestação
de contas final (fls 12-15).Não houve impugnação às contas
prestadas (edital 37/2019 - fl. 17).A unidade técnica emitiu Relatório
Preliminar para Expedição de Diligências, informando que restavam
ausentes, dentre outros, os documentos: i) extrato de prestação de
contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo
profissional de contabilidade; ii) extrato de contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); iii) extrato de contas
destinadas à movimentação de outros recursos; iv) comprovante de
recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras
de campanha relativas aos recursos do fundo partidário e;v)
comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das
sobras financeiras de campanhas relativas a outros recursos (fls. 20
e 21).Apesar de intimado para sanar os vícios reconhecidos no
Relatório, o partido restou inerte.Em parecer conclusivo (fls. 26 e 27),
a unidade técnica concluiu que os vícios anteriormente apontados
persistiam e manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas.O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pelo
julgamento das contas como não prestadas.Assim, considerando a
relevância das peças omitidas pela agremiação, entendo que não há,
nos autos, elementos suficientes para emitir julgamento sobre a
prestação de contas partidárias.Diante de todo o exposto, julgo as
presentes contas do órgão municipal do Partido da Social
Democracia Brasileira- PSDB, Abdon Batista/SC como não
prestadas, quanto ao ano de 2018.Mantenho a suspensão de
recebimento de recursos do fundo partidário enquanto perdurar a
omissão.Determino a suspensão do registro do órgão partidário
enquanto perdurar a omissão, se por outro motivo não tiver
suspensa.Proceda-se aos registros de praxe nos sistemas. Intime-se
pessoalmente os dirigentes atuais.Encaminhe-se ao Ministério
Público Eleitoral para ciência.Transitado em julgado, arquive-se.
Anita Garibaldi, 10 de fevereiro de 2020.
José Antônio Varaschin ChedidJuiz Eleitoral
Decisões/Despachos
Autos: 29-52.2019.6.24.0045
Assunto: Processo Administrativo - Revisão do Eleitorado - Município
de Cerro Negro /SCInteressado: Juízo da 52ª Zona Eleitoral - Anita
Garibaldi/SC
Vistos para sentença.
Tratam os presentes autos da revisão do eleitorado com coleta de
dados biométricos realizada no Município de Cerro Negro /SC
disciplinada pela Resolução TRESC n. 7.884, de 10.06.2013,
respeitadas as disposições contidas nas Resoluções TSE n.
21.538/2003 e 23.440/2015 e no Provimento CRESC n. 50/2019.O
Provimento CRESC n. 50/2019 fixou, em seu art. 2º, o período de 10
de junho a 9 de agosto de 2019 para a realização da revisão,
estabelecendo, ademais cronograma para encerramento dos
trabalhos.Com fundamento nas normas aplicáveis, publicou-se o
Edital n. 13/2019 052ZE/SC (fl.07), convocando os eleitores com
domicílio no município de Cerro Negro para comparecer ao cartório
eleitoral munido da documentação exigida para realização da revisão
dos dados cadastrais, sendo colhida na oportunidade as digitais,
assinatura digital e foto do eleitor.Procedeu-se a amplo esforço de
divulgação das normas e informações relacionadas aos trabalhos de
revisão, usando-se dos meios e canais de comunicações existentes
no âmbito local.O Ministério Público Eleitoral foi cientificado da
revisão (fl.08), da mesma forma que os partidos políticos
estabelecidos no município, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal
de Vereadores (fls.09/10).Nenhuma reclamação ou impugnação
relativa aos trabalhos de revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos foi formalmente apresentada ou levada ao conhecimento
deste Juízo Eleitoral.O Ministério Público Eleitoral, em manifestação
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de fls. 12, nada objetou em relação aos trabalhos realizados,
pugnando pelo cancelamento das inscrições eleitorais constantes do
relatório encontrada na mídia digital de fl. 19. É o relatório.A revisão
do eleitorado com coleta de dados biométricos no Município de Cerro
Negro, disciplinada pela Resolução TRESC n. 7.884, de 10.06.2013,
respeitadas as disposições contidas no Provimento CRESC n.
50/2019, observou as formalidades previstas nas Resoluções TSE n.
21.538/2003 e 23.440/2015.Os trabalhos, desenvolvidos no período
compreendido entre 10 de junho e 9 de agosto de 2019
transcorreram a contento, conforme se afere nos autos. Os
documentos considerados aptos a comprovar o domicílio eleitoral,
em respeito ás peculiaridades locais, foram estabelecidos de forma a
comprovar o vínculo do eleitor com a municipalidade sem, contudo,
cercear de forma arbitrária os direitos políticos individuais.A
divulgação das normas relativas à revisão foi executada de forma
exitosa, utilizando-se dos mais variados meios e canais de
comunicação existentes na realidade local. Foram realizados, ainda,
atendimentos no Posto de Cerro Negro por 5 semanas, além de
plantão realizado no dia 3 de agosto, de forma a aproximar os
serviços da Justiça Eleitoral da comunidade interessada.As
declarações de residência, tanto em complemento a comprovantes
de vínculo eleitoral aduzidos em nome de terceiros, quanto na
hipótese de o eleitor não possuir documento que comprove o
domicílio, foram apresentadas diante das possibilidade contidas,
respectivamente, no § 3º do art. 65 da Resolução TSE n.
21.538/2003 e no § 1º do art. 3º do Provimento CRESC n.
5/2013.Aliás, é de se destacar, neste sentido, que a definição de
domicílio eleitoral não se restringe ao conceito de domicilio civil,
conforme pacífica jurisprudência, podendo o eleitor aduzir outros
vínculos além do de residência. Isso porque os direitos políticos não
devem estar circunscritos a noção territorial tão limitada como é o
local de residência. Outros laços, como o patrimonial, o profissional,
o social, o comunitário e até mesmo o familiar, são aptos a sustentar
o domicílio eleitoral e a possibilidade concreta de manifestação na
esfera pública política local. É o que se denota dos seguintes
julgados:
Ac. TSE n. 16.397/2000 e Ac. TSE n. 18.124/2000: o conceito de
domicilio eleitoral não se confunde necessariamente, com o de
domicilio civil; aquele, mais flexível e elástico, identifica-se com a
residência e o lugar onde o interessado tem vínculos (políticos,
sociais, patrimoniais, negócios) (Código Eleitoral Anotado e
Legislação Complementar, 7ed. 2.v. Brasília: TSE/SGI, 2006, p. 4647).
Ademais, para que se cancele a inscrição eleitoral, diante dos
impactos que isso ocasiona na capacidade eleitoral ativa e passiva
do cidadão, são necessárias provas contundentes para o
afastamento dos vínculos que ensejam a caracterização do domicílio
eleitoral. Neste contexto, traz-se à baila o Acórdão TRESC n. 22234,
de 03.07.2008 (Recurso contra Decisões de Juízes Eleitorais n. 2713
- Paulo Lopes/SC, Rel. Volnei Celso Tomazini), ipsis litteris:
RECURSO - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - REVISÃO DE
ELEITORES
CONFIRMAÇÃO
DE
VÍNCULO
DESPROVIMENTO.No processo de revisão, é suficiente o
comparecimento do eleitor ao Cartório Eleitoral para que seja
mantida sua inscrição, principalmente quando demonstrado vínculo
patrimonial, profissional ou comunitário com a localidade.Para que se
proceda ao cancelamento do título eleitoral, não bastam meras
alegações no recurso, necessário se faz, por se tratar de medida
drástica que atinge o direito de voto do cidadão, provas
contundentes para afastar não apenas a residência como também os
vínculos de ordem social, econômica ou política por ocasião da
revisão eleitoral (grifo nosso).
Os dados dos eleitores atendidos no período entre 20 de março de
2017 a 9 de junho de 2019, foram aproveitados no sistema ELO,
sendo desnecessário novo comparecimento do eleitor durante o
período da revisão.Ao final, portanto, depreende-se dos relatórios de
revisados e de passíveis de cancelamento, que, 2.385 (dois mil,
trezentos e oitenta e cinco) inscrições eleitorais foram revisadas, e
503 (quinhentos e três) eleitores não compareceram ao Cartório
Eleitoral ou não conseguiram provar domicilio eleitoral no
município.Ante o exposto, considero revisadas as inscrições
eleitorais constantes do Relatório "Eleitores revisados no período de
10/06/2019 a 09/08/2019 e determino o CANCELAMENTO das
inscrições eleitorais arroladas no Relatório "Relação de inscrições
não apresentadas à revisão", sendo a relação de inscritos não
apresentadas à revisão parte integrante desta decisão.PubliqueseRegistre-seApós o decurso do prazo recursal, cumpra-se o
disposto no art. 75, caput, da resolução TSE n. 21.538/2003.
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Anita Garibaldi, 12 de fevereiro de 2020.José Antônio Varaschin
Chedid Juiz Eleitoral
(relatórios disponíveis para consulta em cartório)
Autos: 4-39.2019.6.24.0052
Assunto: Processo Administrativo - Revisão do Eleitorado - Município
de Anita Garibaldi /SCInteressado: Juízo da 52ª Zona Eleitoral Anita Garibaldi /SCVistos para sentença.
Tratam os presentes autos da revisão do eleitorado com coleta de
dados biométricos realizada no Município de Anita Garibaldi /SC
disciplinada pela Resolução TRESC n. 7.884, de 10.06.2013,
respeitadas as disposições contidas nas Resoluções TSE n.
21.538/2003 e 23.440/2015 e no Provimento CRESC n. 32/2019.O
Provimento CRESC n. 32/2019 fixou, em seu art. 2º, o período de 11
de março a 30 de agosto de 2019 para a realização da revisão,
estabelecendo, ademais cronograma para encerramento dos
trabalhos.Com fundamento nas normas aplicáveis, publicou-se o
Edital n. 05/2019 052ZE/SC (fl. 07), convocando os eleitores com
domicílio no município de Anita Garibaldi para comparecer ao
cartório eleitoral munido da documentação exigida para realização
da revisão dos dados cadastrais, sendo colhida na oportunidade as
digitais, assinatura digital e foto do eleitor.Procedeu-se a amplo
esforço de divulgação das normas e informações relacionadas aos
trabalhos de revisão, usando-se dos meios e canais de
comunicações existentes no âmbito local.O Ministério Público
Eleitoral foi cientificado da revisão (fl.12v), da mesma forma que os
partidos políticos estabelecidos no município, Prefeitura Municipal e
Câmara Municipal de Vereadores (fls.09/13).Foi juntada a
declaração de domicílio eleitoral apresentada por um eleitor (vide
anexo I).Nenhuma reclamação ou impugnação relativa aos trabalhos
de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos foi
formalmente apresentada ou levada ao conhecimento deste Juízo
Eleitoral.O Ministério Público Eleitoral, em manifestação de fls.
19/20, nada objetou em relação aos trabalhos realizados, pugnando
pelo cancelamento das inscrições eleitorais constantes do relatório
encontrada na mídia digital de fl. 17. É o relatório.A revisão do
eleitorado com coleta de dados biométricos no Município de Anita
Garibaldi, disciplinada pela Resolução TRESC n. 7.884, de
10.06.2013, respeitadas as disposições contidas no Provimento
CRESC n. 32/2019, observou as formalidades previstas nas
Resoluções TSE n. 21.538/2003 e 23.440/2015.Os trabalhos,
desenvolvidos no período compreendido entre 11 de março e 30 de
agosto de 2019 transcorreram a contento, conforme se afere nos
autos. Os documentos considerados aptos a comprovar o domicílio
eleitoral, em respeito ás peculiaridades locais, foram estabelecidos
de forma a comprovar o vínculo do eleitor com a municipalidade
sem, contudo, cercear de forma arbitrária os direitos políticos
individuais.A divulgação das normas relativas à revisão foi executada
de forma exitosa, utilizando-se dos mais variados meios e canais de
comunicação existentes na realidade local. Foram realizados, ainda,
atendimentos em dois finais de semana, 03/08/2019 e 24/08/2019,
de forma a aproximar os serviços da Justiça Eleitoral da comunidade
interessada.As declarações de residência, tanto em complemento a
comprovantes de vínculo eleitoral aduzidos em nome de terceiros,
quanto na hipótese de o eleitor não possuir documento que
comprove o domicílio, foram apresentadas diante das possibilidade
contidas, respectivamente, no § 3º do art. 65 da Resolução TSE n.
21.538/2003 e no § 1º do art. 3º do Provimento CRESC n.
5/2013.Aliás, é de se destacar, neste sentido, que a definição de
domicílio eleitoral não se restringe ao conceito de domicilio civil,
conforme pacífica jurisprudência, podendo o eleitor aduzir outros
vínculos além do de residência. Isso porque os direitos políticos não
devem estar circunscritos a noção territorial tão limitada como é o
local de residência. Outros laços, como o patrimonial, o profissional,
o social, o comunitário e até mesmo o familiar, são aptos a sustentar
o domicílio eleitoral e a possibilidade concreta de manifestação na
esfera pública política local. É o que se denota dos seguintes
julgados:
Ac. TSE n. 16.397/2000 e Ac. TSE n. 18.124/2000: o conceito de
domicilio eleitoral não se confunde necessariamente, com o de
domicilio civil; aquele, mais flexível e elástico, identifica-se com a
residência e o lugar onde o interessado tem vínculos (políticos,
sociais, patrimoniais, negócios) (Código Eleitoral Anotado e
Legislação Complementar, 7ed. 2.v. Brasília: TSE/SGI, 2006, p. 4647).
Ademais, para que se cancele a inscrição eleitoral, diante dos
impactos que isso ocasiona na capacidade eleitoral ativa e passiva
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do cidadão, são necessárias provas contundentes para o
afastamento dos vínculos que ensejam a caracterização do domicílio
eleitoral. Neste contexto, traz-se à baila o Acórdão TRESC n. 22234,
de 03.07.2008 (Recurso contra Decisões de Juízes Eleitorais n. 2713
- Paulo Lopes/SC, Rel. Volnei Celso Tomazini), ipsis litteris:
RECURSO - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - REVISÃO DE
ELEITORES
CONFIRMAÇÃO
DE
VÍNCULO
DESPROVIMENTO.No processo de revisão, é suficiente o
comparecimento do eleitor ao Cartório Eleitoral para que seja
mantida sua inscrição, principalmente quando demonstrado vínculo
patrimonial, profissional ou comunitário com a localidade.Para que se
proceda ao cancelamento do título eleitoral, não bastam meras
alegações no recurso, necessário se faz, por se tratar de medida
drástica que atinge o direito de voto do cidadão, provas
contundentes para afastar não apenas a residência como também os
vínculos de ordem social, econômica ou política por ocasião da
revisão eleitoral (grifo nosso).
Os dados dos eleitores atendidos no período entre 11 de maio de
2017 a 10 de março de 2019, foram aproveitados no sistema ELO,
sendo desnecessário novo comparecimento do eleitor durante o
período da revisão.Ao final, portanto, depreende-se dos relatórios de
revisados e de passíveis de cancelamento, que, 5.355 (cinco mil,
trezentos e cinquenta e cinco mil) inscrições eleitorais foram
revisadas, e 1601 (um mil, seiscentos e um) eleitores não
compareceram ao Cartório Eleitoral ou não conseguiram provar
domicilio eleitoral no município.Ante o exposto, considero revisadas
as inscrições eleitorais constantes do Relatório "Eleitores revisados
no período de 11/03/2019 a 30/08/2019 e determino o
CANCELAMENTO das inscrições eleitorais arroladas no Relatório
"Relação de inscrições não apresentadas à revisão", sendo a relação
de inscritos não apresentadas à revisão parte integrante desta
decisão.Publique-seRegistre-seApós o decurso do prazo recursal,
cumpra-se o disposto no art. 75, caput, da resolução TSE n.
21.538/2003.
Anita Garibaldi, 12 de fevereiro de 2020.José Antônio Varaschin
Chedid Juiz Eleitoral
(relatórios disponíveis para consulta em cartório)
Decisões/Despachos
Ação Penal n. 76-27.2015.6.24.0000Autor: Ministério Público
EleitoralRequeridos: Ivonir Fernandes da Silva, José Ananias
Hubner, Jorge Peterle, Anderson Mattos, Franciso Mattos, Vanderlei
Carlos Zambonin e Carminho Vicente de AmorinAdvogados: Adriano
Zanotto OAB/SC 6.560, Luiz Fernando Chaves da Silva OAB/SC
9.700 e João Carlos Castilho OAB/SC 9.693.Vistos etc.Às fls. 627 do
processo foi acostada informação relatando que a testemunha
Carmo Amorim reside no endereço do coacusado Carminho Vicente
de Amorim, bem como que as características físicas da testemunha
no vídeo da prova colhida dos autos nº 418-81.2012.6.24.0052 são
idênticas às do coacusado Carminho Vicente de Amorim, cuja foto
consta em seu cadastro eleitoral.Com o fito de se evitar eventual
nulidade por inversão de prova, esclareça a defesa dos acusados se
Carmo Amorim é Carminho Vicente de Amorim. Caso a testemunha
seja outra pessoa, a defesa deverá trazer aos autos o RG de Carmo
Amorim, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.Int.Anita
Garibaldi, 13 de fevereiro de 2020.José Antônio Varaschin
ChedidJuiz Eleitoral

63ª Zona Eleitoral - Ponte Serrada
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos nº. 402-04.2016.6.24.0063
Assunto: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Valdomiro Pereira da Sirva, Elaine Mana da Silvo e Gabriela
Paz Padilha
Advogado: Fernando Traiczuk - OAB/SC nº 45103.
Vistos para sentença
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Trata-se de ação penal deflagrada em desfavor de Valdomiro Pereira
da Silva, Elaine Mana da Salva e Gabriela Paz Padilha, em que os
acusados do fato foram
beneficiados com a suspensão condicional do processo.
Instado o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade da
acusada Gabriela Paz Padilha pelo cumprimento da medida imposta.
E o breve relato. Decido
Todas as condições impostas a acusada do fato, por conta da
suspensão condicional do processo, foram cumpridas, expirando-se
o prazo sem revogação do benefício.
Logo, não havendo, no período de prova, constatação do
descumprimento das condições impostas, aplica-se a regra do art.
89, §5º, da Lei n 9.099/95, segundo a qual "expirado o prazo sem
revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade."
Ante o exposto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei n 9.099/95,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Gabriela Paz Padilha em
relação aos delitos apurados nestes autos.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ,
Dispensável a intimação da autora do fato, a teor do Enunciado n.
105 do Fonaje.
Após, sem pendências, arquive-se
Ponte Serrada (SC), 10 de fevereiro de 2.020.
LUCIANO FERNANDES DA SILVA
Juiz Eleitoral
Autos nº 52-71.2017.6.24.0018
Assunto: Procedimento Administrativo
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Vistos para sentença.
I. RELATÓRIO
Trata-se de procedimento administrativo eleitoral instaurado com o
fim de apurar suspeitas de inscrições/transferências eleitorais
fraudulentas no Município de Vargem Bonita, o qual passou a fazer
parte do rol de municípios integrantes desta 63ª ZE- Ponte Serrada,
a partir de 13/11/2017.
Consta dos autos que, após elaborada a relação final com o nome
dos eleitores que possuem domicílio eleitoral em Vargem Bonita e
cujas operações de alistamento ou transferência foram realizadas
nos autos de 2015 e 2016 (fls. 512/515), foi expedido edital para
cientificação deles, concedendo-lhes prazo para comprovar o vínculo
declarado à época (conforme relatório de fl. 789).
Na sequência, restaram nomeados os eleitores que compareceram
em cartório para comprovar o domicílio eleitoral na época das
operações de alistamento ou transferência (conforme relatório de fl.
789).
Depois, foi elaborada certidão com a relação dos 66 eleitores que
permaneceram inertes (conforme relatório de fls. 785/788). Em razão
disso, o MPE com atribuições na 18ª Zona Eleitoral - Joaçaba, em
parecer de fls. 789/790, requereu a realização de diligência na
residência dos 66 eleitores inertes a fim de averiguar se residiam ou
ainda residem no local informado quando da operação de
alistamento ou transferência da condição de eleitor do Município de
Vargem Bonita.
Nos termos da decisão de fls. 791/792, foi declinada da competência
em favor desta 63ª Zona Eleitoral de Ponte Serrada.
Com vista dos autos, o MPE com atribuições nesta Zona Eleitoral
endossou o parecer de fls. 789-790, para requerer a realização de
diligências pelos Oficiais do Cartório desta 63ª ZE na residência dos
eleitores investigados, cujos nomes estão elencados na certidão de
fls. 785/788, a fim de averiguar se residiam ou ainda residem no local
informado quando da operação de alistamento ou transferência da
condição de eleitor do Município de Vargem Bonita (fls. 813/813v).
O pedido ministerial retro foi indeferido pela decisão de fls. 815/816.
Em seguida, com nova vista, o MPE pugnou pelo cancelamento das
inscrições remanescentes. No mesmo parecer, requereu sejam as
informações referentes a tais eleitores encaminhada à autoridade
policial para apuração de eventuais condutas criminosas, nos termos
do Código Eleitoral (fls. 818/819).
Às fls. 824/825, o Sr. Chefe de Cartório certificou que, conforme a
Mens.-Circ. CRESC n. 85/2018, seria realizada a revisão de
eleitorado 2018/2019, entre os dias 09/09/2019 e 09/11/2019, sendo
o comparecimento do eleitorado obrigatório, sob pena de
cancelamento da inscrição eleitoral.
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Na decisão de fls. 826/828, foi determinada a suspensão do
processo até a revisão do eleitorado de Vargem Bonita, incluídos os
eleitores até então inertes, o que poderia suprir as pendências
existentes.
A certidão de fls. 830/831 informa que, concluídos os trabalhos, 18
eleitores permanecem inertes.
Em manifestação de fls. 916/918, o MPE pugna pelo cancelamento
das 18 inscrições remanescentes.
A certidão de fl. 919 informa que 3 eleitores realizaram operações de
transferência e revisão.
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO
O Código Eleitoral prevê em seu art. 71 as causas que justificam o
cancelamento da inscrição eleitoral, sendo elas:
Art. 71. São causas de cancelamento:
I - a infração dos artigos. 5º e 42;
II - a suspensão ou perda dos direitos políticos;
III - a pluralidade de inscrição;
IV - o falecimento do eleitor;
V - deixar de votar em 3 (três) eleições consecutivas.
No caso, inicialmente se apurava a suspeita de fraude com relação
ao período de 2015 e 2016, motivo pelo qual, a teor do edital de fls.
697/699v (art. 77, III, do Código Eleitoral), foram instados 88
eleitores (listados às fls. 512/515) a apresentar no Cartório Eleitoral
de Joaçaba comprovante de domicílio eleitoral em Vargem Bonita
considerando a data da operação de alistamento ou transferência
eleitoral, conforme vínculo declarado à época.
Da análise das primeiras peças que compõem os autos, verifica-se
que a denúncia dava conta de possível captação indevida de
eleitores e votos, mediante incentivos a cidadãos de outras
Municipalidades para procederem à transferência de seu domicílio
eleitoral para Vargem Bonita (fl. 02).
Nessa trilha, informações remetidas ao MPE em março de 2016
anotavam que "mais de 40 pessoas foram induzidas pela atual
administração a transferir seus títulos para Vargem Bonita com o
intuito de só assim poderem jogar pela CME local" (fl. 06).
Sobre o tema, dispõe o art. 42 do Código Eleitoral:
42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do
eleitor.
Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o
lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o
alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.
Conforme já exposto em decisão anterior, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral é de que o conceito de domicílio eleitoral é
mais elástico em relação ao conceito de domicílio civil. Para fins
eleitorais, não se aplica o rigor das normas do Direito Civil e o
domicílio é satisfeito com a demonstração de vínculos políticos,
econômicos, patrimoniais, sociais ou familiares, pois o objetivo da
norma eleitoral é a de garantir ao eleitor a escolha e a fiscalização do
agente político que exercerá a gestão no município onde
efetivamente possui vínculos pessoais.
Isso significa dizer que o eleitor pode morar em um determinado
município, por razões de trabalho, e, contudo, votar em município
diverso, pois é neste local onde está situado o seu patrimônio (casa,
comércio, etc.), onde tem raízes, onde estão os seus familiares,
enfim, onde efetivamente tem laços e, portanto, onde tem o maior
interesse de participar da escolha do mandatário maior do Executivo
Municipal e fiscalizar a sua gestão.
Foi o que restou afirmado pelo TSE por meio do art. 65 da
Resolução n. 21.538/03, que dispõe sobre o alistamento e serviços
eleitorais mediante processamento eletrônico de dados, a
regularização de situação de eleitor, a administração e a
manutenção do cadastro eleitoral, o sistema de alistamento eleitoral,
a revisão do eleitorado e a fiscalização dos partidos políticos, entre
outros.
Confira-se o texto do dispositivo supracitado: "A comprovação de
domicílio poderá ser feita mediante um ou mais documentos dos
quais se infira ser o eleitor residente ou ter vínculo profissional,
patrimonial ou comunitário no município a abonar a residência
exigida".
Diante disso, caberia aos referidos eleitores o ônus de demonstrar o
seu vínculo com o local de sua inscrição eleitoral (Vargem Bonita),
resolvendo-se eventual dúvida remanescente em prol da
manutenção dos dados registrados no cadastro eleitoral (RECURSO
ELEITORAL N° 89-60.2016.6.24.0042).
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Foi nesse sentido que, em vista da iminente revisão do eleitorado, o
processo foi suspenso pela decisão de 10/12/2018 (fls. 815/816),
quando as pendências ainda existentes poderiam ser resolvidas e,
consequentemente, esvaziado o objeto da presente.
Com efeito, entre os dias 09/09/2019 e 09/11/2019, nos termos da
Mens.-Circ. CRESC nº 85/2018, houve a revisão do eleitorado com
cadastramento biométrico para os eleitores de Vargem Bonita,
inclusive com a abertura de posto de atendimento naquele Município.
Para tanto, a teor da certidão de fls. 830/831, foi publicado edital e
também efetuada ampla publicação por meio da imprensa oficial
local, jornais, rádios, redes sociais, faixas, cartazes e folhetos, no
intuito de alertar e estimular o comparecimento dos eleitores para o
recadastramento.
Não obstante, a despeito do primeiro edital, em respeito ao art. 77,
III, do Código Eleitoral, e da recente revisão do eleitorado, que
contou com ampla divulgação, consta das informações de fls.
830/833 que 18 eleitores ainda se encontravam inertes, sem
qualquer comprovação de vínculo com o Município de Vargem
Bonita ou transferência de domicílio eleitoral.
Depois disso, conforme a certidão de fl. 919, verificou-se que 3
eleitores realizaram operações de transferência e revisão, conforme
espelhos extraídos do ELO (fls. 920/922). Logo, a despeito da longa
tramitação processual, tem-se que 15 eleitores ainda se encontram
inertes.
Ressalta-se que, na esteira da jurisprudência do STF, a revisão
eleitoral é exigida de todos, sem discriminação, conforme bem
salientado pelo MPE:
DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. CANCELAMENTO DE
TÍTULO DECORRENTE DA SUA NÃO APRESENTAÇÃO AO
PROCEDIMENTO DE REVISÃO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E AO DIREITO DE VOTO.
INOCORRÊNCIA.
1. O exercício do direito de voto é componente essencial da
democracia representativa. O alistamento eleitoral e sua revisão
periódica são indispensáveis para que esse direito seja exercido de
maneira ordenada e segura.
2. A revisão eleitoral é estabelecida em lei e se destina a atualizar o
alistamento eleitoral previsto na Constituição. Também o
cancelamento de título não apresentado à revisão tem base legal.
Inexiste qualquer elemento que sugira ter havido direcionamento,
quer na revisão eleitoral, quer no cancelamento de títulos. 3. Tendo
lastro constitucional e legal, e não tendo havido vício na sua
concretização, inexiste violação à democracia, à soberania popular,
à cidadania ou ao direito de voto em decorrência do cancelamento
do título de eleitor que não comparece ao procedimento de revisão
eleitoral.
4. Tampouco é legítimo falar em violação à igualdade. Tal como o
alistamento eleitoral, a revisão eleitoral é exigida de todos sem
discriminação.
5. Não há violação à proporcionalidade. A medida é adequada e
necessária, não havendo meio substitutivo com eficácia equivalente.
Tampouco há base para afirmar que o benefício de se evitarem
fraudes e outros comprometimentos à regularidade do voto é menos
importante do que a participação dos que não atenderam ao
chamado da Justiça Eleitoral.
6. Não há perigo na demora, tal como alegado pelo requerente. A Lei
7.444/1985 está em vigor há mais de 30 anos. A biometria está
sendo implementada há quase 11 anos. O procedimento de revisão
e de cadastramento biométrico obrigatório é acompanhado pelo
Ministério Público e pelos partidos políticos. O ajuizamento tardio da
ação, às vésperas da eleição e após tantos anos, compromete a
alegação de urgência.
7. Há, contudo, gravíssimo periculum in mora inverso que obsta o
deferimento da cautelar. O restabelecimento dos títulos cancelados
para o primeiro ou o segundo turno do pleito de 2018 comprometeria
o calendário eleitoral, segundo informações da presidência do TSE,
colocaria em risco a higidez das eleições e poderia interferir sobre o
seu resultado final.
8. Indeferimento da cautelar por ausência de plausibilidade do direito
alegado, por falta de perigo na demora e pelo gravíssimo periculum
inverso que a medida ensejaria. Encaminhamento pela conversão do
julgamento da cautelar em julgamento do mérito, dada a suficiente
instrução do feito e a importância de encerrar o debate antes do
conhecimento do resultado das eleições.
9. Improcedência da ação. Tese de julgamento: "É válido o
cancelamento do título do eleitor que, convocado por edital, não
comparecer ao processo de revisão eleitoral, em virtude do que
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dispõe o art. 14, caput e §1º, da Constituição de 1988". (ADPF 541,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
26/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-052019 PUBLIC 16-05-2019)
De tal forma, não há falar em falta de ciência a respeito dos
procedimentos levados a efeito e a inércia desses 15 eleitores,
durante todo o curso do processo, justifica o cancelamento das
inscrições, face à ausência de comprovação de vínculo eleitoral com
Vargem Bonita e forte também nos indícios de fraude que motivaram
a deflagração do presente feito.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o presente
procedimento administrativo eleitoral e, com fulcro no art. 71, I, do
Código Eleitoral, determino o cancelamento das 15 inscrições
remanescentes, conforme tabela de fl. 919.
Diante do expostos às fls. 830/831 e do último requerimento do MPE
(fl. 918), prejudicado o pedido de instauração de investigação
policial.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, observe o Cartório o disposto no art. 78 do
Código Eleitoral.
Ao final, sem pendências, arquivem-se.
Ponte Serrada (SC), 12 de fevereiro de 2020.
LUCIANO FERNANDES DA SILVA
Juiz Eleitoral

66ª Zona Eleitoral - Pinhalzinho
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
CARTA PREC. CRIMINAL (355) Nº 0600004-45.2019.6.24.0066
066ª ZONA ELEITORAL DE PINHALZINHO SC
DEPRECANTE: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE BALNEÁRIO
PIÇARRAS SC
DEPRECADO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE
PINHALZINHO SC INTERESSADO: DIRCEU LUIZ DRESCH
ADVOGADO: SALESIANO DURIGON N. 27.373
ATO ORDINATÓRIO - INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, Dra. Janaína Alexandre
Linsmeyer Berbigier, o interessado DIRCEU LUIZ DRESCH, na
pessoa de seu procurador legalmente constituído, fica intimado da
abertura da conta bancária vinculada ao juízo para fins do depósito
de prestação pecuniária na Caixa Econômica Federal do município
de Pinhalzinho/SC, a saber: Agência: 2894 Conta Bancária n.
00000058-0 e Operação n. 635. As guias para recolhimento estão
disponíveis para imediata retirada pelo interessado nas
dependências do Cartório Eleitoral de Pinhalzinho.
Pinhalzinho, 12 de fevereiro de 2020.
Greyce Mariana Laske Mahl
Chefe de Cartório

69ª Zona Eleitoral - Campo Erê
Atos Judiciais
Editais
Juízo da 069ª Zona Eleitoral de Campo Erê/SC
Juiz: Valter Domingos de Andrade Júnior
Chefe de Cartório: Danyel Pontelo Correa
Edital 4/2020
Prazo: 05 (cinco) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Valter Domingos de Andrade Júnior,
MM. Juiz da 069ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
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V E M, tornar público, nos termos do art. 15 da Resolução TSE n.
23.571, de 29 de maio de 2018, que se encontram disponíveis no
cartório deste juízo, os lotes SC00690000001 e SC00690000003,
contendo 32 (trinta e duas) e 5 (cinco) fichas de apoiamento,
respectivamente, de eleitores inscritos nos municípios integrantes
desta Zona Eleitoral, destinados à criação do partido político em
formação denominado ALIANÇA PELO BRASIL, sob os protocolos
SADP nº. 3.442/2020 e 3.439/2020, para os fins que especifica o art.
7º, § 1º, da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Outrossim, conforme art. 15 da Resolução TSE n. 23.571/2018, as
listas e formulários poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de cinco dias
contados da publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de
costume, bem como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de Santa
Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Campo Erê, aos dez dias do mês
de fevereiro de 2020. Eu, _________________, Danyel Pontelo
Correa, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Valter Domingos de Andrade Júnior
Juiz da 69ª Zona Eleitoral
Decisões/Despachos
Juízo da 069ª Zona Eleitoral de Campo Erê
Juiz Eleitoral: Valter Domingos de Andrade Júnior
Chefe de Cartório: Danyel Pontelo Correa
Prestação de Contas n. 0600002-32.2020.6.24.0069
Requerente: Partido dos Trabalhadores - PT de Saltinho
Interessado: Valdecir Nogueira, Presidente
Interessado: Valdecir João Sganzerla, Tesoureiro
Advogado: Rodrigo Piccoli Antonietti - OAB/SC 20673
Ato Ordinatório
De Ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral, Dr. Valter Domingos de
Andrade Júnior, INTIMO o partido para que, no prazo de 20 (vinte)
dias:
1) apresente a documentação obrigatória faltante, de acordo com o
art. 29 da resolução TSE nº 23.546/2017, qual seja:
1.1) parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal do partido,
se houver, sobre as respectivas contas;
1.2) demonstrativo dos fluxos de caixa;
1.3) certidão de regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;
Dado e passado nesta cidade, Campo Erê, aos treze dias do mês de
fevereiro de dois mil e vinte. Eu, Danyel Pontelo Correa,
__________________, Chefe de Cartório, digitei e o subscrevi.
Danyel Pontelo Correa
Chefe de Cartório
(Autorizado pela portaria 03/2018)

74ª Zona Eleitoral - Rio Negrinho
Atos Judiciais
Editais
Edital 02/2020
O Excelentíssimo Doutor Rubens Ribeiro da Silva Neto, MM Juiz
Eleitoral da 074ª ZE/Rio Negrinho - SC, no uso de suas atribuições
legais, VEM, com fundamento no art. 45, § 6º e art. 57 do Código
Eleitoral, publicar a lista de novos eleitores inscritos e/ou transferidos
e/ou os requerimentos indeferidos em razão de não satisfeita, nos
períodos de 16/01/2020 a 31/01/2020 para o município de Rio
Negrinho, do que caberá recurso na forma dos art. 45, § 7º, do
Código Eleitoral e art. 7º, § 1º da Lei n. 6.996/1982. Referida relação
está à disposição dos interessados no Cartório desta 74ª Zona
Eleitoral.Dado e passado nesta cidade de Rio Negrinho, aos três
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dois mil e vinte. Eu,
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Manassés Vilarim de Andrade, Chefe de Cartório, preparei e conferi
o presente Edital, que é subscrito pelo MMº Juiz Eleitoral.
Rubens Ribeiro da Silva Neto
Juiz Eleitoral

82ª Zona Eleitoral - São Miguel do Oeste
Atos Judiciais
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atuação no município de Romelândia/SC, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Publique-se e registre-se.
Intimem-se os requerentes e o Ministério Público Eleitoral, sendo
este via sistema PJE e aqueles via DJESC na forma do art. 1º da
Resolução TSE n. 23.328/2010.
Registre-se as informações no SICO.
Comunique-se aos órgãos nacional e estadual no Partido.
Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.
São Miguel do Oeste (SC), 12 de fevereiro de 2020.
Márcio Luiz Cristófoli
Juiz Eleitoral

Editais
Edital nº 05/2020
Prazo: 5 (cinco) dias
O Chefe de Cartório da 82ªZona Eleitoral - São Miguel do Oeste/SC,
no uso de suas atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo
MM. Juiz Eleitoral,
VEM, tornar público, nos termos do art. 15 da Resolução TSE n.
23.571/2018 que se encontra disponível para consulta, no cartório
deste juízo, a lista de apoiamento de eleitores à criação do Partido
ALIANÇA PELO BRASIL, (Lote:SC00820000001) num total de
15(quinze) assinaturas para os fins que especifica o art. 7º, § 1º, da
Lei n. 9.096/1995.
Outrossim, ainda conforme art. 15 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 05 (cinco) dias contados da publicação.
Assim sendo, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital
no local de costume, bem como publicado no Diário da Justiça
Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de São Miguel do Oeste, aos treze
dias do mês de fevereiro de 2020. Eu, Adair Gonçalves da Cunha,
Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Adair Gonçalves da Cunha
Chefe de Cartório
Autorizado pela Portaria 004/2017
Decisões/Despachos
Autos n. 0600003-12.2019.6.24.0082
Requerente: Partido da República - PR, Romelândia/SC
Requerente: Samuel Lucas Dondoerfer, presidente
Requerente: João Gabriel Pulita, tesoureiro
Advogado: Ian Carlo Zanatta - OAB SC48822
Trata-se de regularização de contas não prestadas, pelo Partido da
República - PR e responsáveis, com atuação no município de
Romelândia/SC, referente ao exercício financeiro de 2016,
apresentada na forma do art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em manifestação técnica (ID 250082), constatou-se que a prestação
de contas reflete a ausência de movimentação de recursos
declarada pela agremiação partidária.
Em parecer, no mesmo sentido, o d. representante do Ministério
Público manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas
pelos requerentes.
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório. DECIDO.
A declaração de ausência de movimentação de recursos sub
examine obedeceu ao disposto na Lei n. 9.096/1995 e na Resolução
TSE n. 23.546/2017.
O exame técnico não identificou indícios da existência de
movimentação financeira, o que aponta para a regularidade e
fidedignidade da declaração apresentada.
Diante da análise dos documentos acostados aos autos, torna-se
imperiosa a aplicação da alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da
Resolução TSE n. 23.546/2017, em virtude de não existir
impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos
bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do
Ministério Público Eleitoral.
Ante o exposto, JULGO, para todos os efeitos, procedente o pedido
de regularização de contas do Partido da República - PR, com

93ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
AUTOS N. 0600001-09.2019.6.24.0093
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - DE
PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018 - REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS NÃO PRESTADAS
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(MDB) DE CORREIA PINTO
ADVOGADO(A): ARIOVALDO VANIN (OAB/SC 42.045)
Vistos etc.
Cuida-se de prestação de contas referente às eleições gerais de
2018, apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
de Correia Pinto, recebida como requerimento de regularização da
situação de inadimplência previsto no § 2º do art. 83 da Resolução
TSE n. 23.553/2017, norma esta que disciplinou a prestação de
contas do aludido pleito.
Em relatório conclusivo, o técnico examinador manifestou-se pela
aprovação das contas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou no mesmo
sentido.
Suficientemente relatado.
DECIDO.
O art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017 estabelece que:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o
vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a
movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº
9.504/1997, art. 29, inciso IV):
I - o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao
segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
Como é cediço, as Eleições Gerais de 2018 ocorreram em 7 de
outubro, em 1º turno, e em 28 de outubro, em 2º turno. Os partidos
políticos e candidatos tinham, portanto, até o dia 6 de novembro de
2018 para prestarem as contas referentes ao 1º turno, ou, caso
tenham participado do 2º turno, até 17 de novembro de 2018.
O partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Correia Pinto
não prestou contas relativas às Eleições Gerais de 2018 no prazo
legal, razão porque as teve julgadas não prestadas nos autos da
Prestação de Contas n. 5-95.2019.6.24.0093, decisão esta que
transitou em julgado em 29 de maio de 2019.
A omissão perdurou até 16 de outubro de 2019, quando foram
apresentadas as contas em exame, recebidas como requerimento de
regularização da situação de inadimplência previsto no § 2º do art.
83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após analisar a documentação trazida pela agremiação partidária e
as informações constantes nos sistemas da Justiça eleitoral, o
técnico examinador consignou que: "A agremiação partidária acima
identificada apresentou suas contas das Eleições Gerais de 2018
sem movimentação de quaisquer recursos, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
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A ausência de movimentação de recursos financeiros é confirmada
pelos extratos coligidos aos autos (Id. 52765), bem como pelos
extratos eletrônicos constantes no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), os quais demonstram que não houve lançamentos
nas contas bancárias mantidas pela agremiação partidária no
período em análise.
Também em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), verificou-se que não houve recebimento de recursos de
fundos públicos pela agremiação partidária acima identificada no
período em análise.
Por fim, não se encontrou quaisquer informações ou elementos que
indiquem o recebimento de recursos de fonte vedada e/ou de origem
não identificada por parte da agremiação partidária acima
identificada durante a campanha das Eleições Gerais de 2018.
Assim, com fundamento no resultado da análise ora relatada,
manifesta-se este analista pela APROVAÇÃO das contas em
exame." (Parecer - Id. 259012)
Compulsando os autos, verifico que não há, de fato, indícios de que
o partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Correia Pinto
tenha recebido, nas Eleições Gerais de 2018, recursos de fundos
públicos, de fonte vedada ou de origem não identificada.
Desse modo, a única providência que resta é a regularização da
situação de inadimplência do partido para fazer cessar as
consequências legais decorrentes da não apresentação das contas.
À vista do exposto, julgo prestadas e, por conseguinte, regularizadas
as contas de campanha relativas às Eleições Gerais de 2018 do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Correia Pinto.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se o egrégio Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina e os diretórios nacional e
estadual da agremiação partidária.
Registre-se a regularização no SICO.
Após, arquivem-se com as devidas baixas.
Lages/SC, 13 de fevereiro de 2020.
Alexandre Karazawa Takaschima
Juiz Eleitoral
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Itajaí, 12 de fevereiro de 2020.
ADEMIR WOLFF
Juiz da 97ª Zona Eleitoral.

97ª Zona Eleitoral - Itajaí
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
JUIZO DA 97ª ZONA ELEITORAL
JUIZ ELEITORAL: ADEMIR WOLFF
CHEFE DE CARTÓRIO: THAIS GARCIA RIBAS
PROCESSO N. 0600002-45.2020.6.24.0097
ASSUNTO: CARTA PRECATÓRIA
DEPRECANTE: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR
DEPRECADO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE ITAJAÍ SC
INTERESSADO: PAULO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ROSANA DIAS MACHADO OAB/PR 61926
DESPACHO
1. Cuida-se de carta precatória, oriunda da 008ª Zona Eleitoral de
São José dos Pinhais/PR, extraída dos autos Ação Penal n. 229.2019.6.16.0008, em tramitação na referida zona eleitoral, cujo
objetivo é realizar o interrogatório do réu PAULO ALVES DE SOUZA,
atualmente recolhido no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.
2. A fim de cumprir a carta precatória, designo a audiência de
interrogatório para o dia 27/03/2020, às 14 horas, na sala de
audiências do Juizado Especial Cível, localizada no Fórum
Universitário (Av. Joca Brandão n. 655, Centro).
3. Cumpra-se, expedindo-se ofício ao diretor do complexo
penitenciário, requisitando a apresentação em juízo de PAULO
ALVES DE SOUZA para a audiência aprazada, com as necessárias
cautelas de segurança.
4. Intime-se, via sistema, o MPE; publique-se no DJESC e
comunique-se o Juízo deprecante, via correio eletrônico, da data
designada para a realização da audiência.
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

