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4ª Zona Eleitoral - Bom Retiro
Atos Judiciais
Editais
EDITAL 038/2019
PRAZO: 15 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR Edison Alvanir Anjos de Oliveira
Júnior, JUIZ DA 004ª ZONA ELEITORAL, DA CIRCUNSCRIÇÃO
ELEITORAL DE SANTA CATARINA, FAZ SABER a todos quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este,
INTIMA, Ademir Boffe, brasileiro, divorciado, nascido em 04/02/1969,
filho de Helvira Boffe e Angelin Boffe, eletricista, RG 2.034.679/SC e
CPF 693.011.409-00, por ser ignorado o lugar em que se encontra,
para comparecer perante este Juízo no dia, hora e local abaixo
mencionados, acompanhado de advogado, a fim de se manifestar
sobre a proposta de suspensão condicional do processo (art. 89, da
Lei nº 9.099/95).
AUDIÊNCIA: audiência de suspensão condicional do processo (art.
89, da Lei nº 9.099/95).
DATA: 30/03/2020 às 13h30min.
LOCAL: Sala de audiências do Fórum da Comarca de Bom Retiro SC, localizado a rua 14 de Janeiro, 165, Centro, Bom Retiro.
ATENÇÃO: caso o autor do fato não compareça acompanhado de
advogado, ser-lhe-á nomeado Defensor Público.
Dado e passado nesta cidade de Bom Retiro/SC, aos dezoito dias do
mês de dezembro de 2019. Eu, Cícero Fontana da Silva, Chefe de
Cartório da 004ª Zona Eleitoral, expedi e conferi o presente mandado
judicial que segue assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
E, para que no futuro não se alegue ignorância, passa-se o presente
Edital que será fixado no local de costume. DADO E PASSADO,
nesta cidade de Bom Retiro, em 18 de dezembro de 2019. Eu,
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Cícero Fontana da Silva, Chefe de Cartório, expedi e conferi o
presente edital.
Edison Alvanir Anjos de Oliveira JúniorJuiz Eleitoral
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10ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais

7ª Zona Eleitoral - Campos Novos
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 007ª Zona Eleitoral Juiz Eleitoral: Dr. Daniel Lisboa
Mendonça
Chefe de cartório: Arthur Otto Niebuhr
Processo Administrativo nº 60-13.2019.6.24.0007
Protocolo nº 16.541/2019Vistos.Trata-se de Revisão do Eleitorado
do Município de Vargem-SC, determinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral, com fulcro nos termos do Provimento CGE n. 10, de 26 de
outubro de 2018, c/c Resolução TSE n. 23.440, de 19.3.2015.Foi
editado o Provimento CRESC n. 46/2019, que dispõe sobre a revisão
no Município de Vargem - SC.Os eleitores foram convocados por
meio da publicação do Edital n. 12/2019, amplamente
divulgado.Realizou-se encontro com o alcaide municipal,
esclarecendo-o acerca dos procedimentos revisionais e buscando
parcerias para a consecução dos trabalhos. Houve ainda a
conclamação da participação das diversas entidades civis e
religiosas do município, bem como a utilização dos veículos de
imprensa escritos e falados. Foi aberto Posto de Atendimento no
Centro da 3ª Idade, localizado na Rua Benjamim Margot, s/n, sala 2,
Centro, Vargem - SC. Além disso, foram realizados atendimentos no
Cartório Eleitoral.Houve divulgação dos trabalhos, inclusive por meio
de entrevistas a rádios e jornais impressos, bem como pelo envio de
material de publicidade a órgãos públicos, entidades, comércio,
Igrejas, entre outros, para divulgação em locais de grande
movimentação pública. O Relatório de Eleitores Revisados e o
Relatório de Inscrições Não Apresentadas à Revisão constam em
pen drive juntado na fl. 37. A certidão de conclusão dos trabalhos
consta na fl. 36O Ministério Público Eleitoral manifestou-se quanto
ao presente procedimento, nas fls. 39/40, posicionando-se
favoravelmente ao cancelamento da inscrições cujos eleitores não
tenham comparecido.Vieram os autos conclusos.É o relatório.Cuido
de Revisão do Eleitorado do Município de Vargem/SC. Determinada
a referida revisão, verifica-se que todas as formalidades legais foram
cumpridas, atendendo-se às regras fixadas pelo TSE e pelo TRE/SC
para a execução dos trabalhos. Não existem nulidades capazes de
macular os trabalhos realizados.Todas as medidas viáveis para a
divulgação dos trabalhos foram adotadas. Os prazos estipulados
para a execução dos procedimentos foram fielmente cumpridos.
Houve manifestação favorável do Parquet Eleitoral.Verifico, pois, que
1.699 eleitores compareceram à revisão, deixando de atender à
convocação da Justiça Eleitoral 723 eleitores.O art. 73, caput, da
RES TSE n.º 21.538/2003 dispõe: "Concluídos os trabalhos de
revisão, ouvido o Ministério Público, o juiz eleitoral deverá determinar
o cancelamento das inscrições (....) cujos eleitores não tenham
comparecido (....)".Logo, a medida que se impõe é o cancelamento
das inscrições dos eleitores que deixaram de comparecer à revisão
do eleitorado.Diante do exposto, CONSIDERO REVISADAS as
inscrições eleitorais constantes do Relatório Eleitores Revisados (fl.
37), e, com fundamento do art. 73, caput, da RES TSE n.º
21.538/2003, DETERMINO O CANCELAMENTO das inscrições dos
eleitores indicados no Relatório Inscrições Não Apresentadas à
Revisão (fl. 37), mídia esta que integra a presente
sentença.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transcorrido o prazo
recursal, retornem os autos conclusos para elaboração do relatório
dos trabalhos desenvolvidos e posterior remessa do feito à e.
Corregedoria Regional Eleitoral para apreciação e homologação pelo
TRE/SC. Campos Novos, 16 de dezembro de 2019.
__________________________________DANIEL
LISBOA
MENDONÇAJuiz da 007ª Zona Eleitoral

Editais
EDITAL N. 55/2019
PRAZO: 15 (quinze) diasO Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro
Aujor Furtado Júnior, Juiz da 10ª Zona Eleitoral substituto, no uso de
suas atribuições legais,TORNO PÚBLICO, com fundamento no art.
45, § 6º e art. 57 do Código Eleitoral, tornar pública a relação, anexa
a este, de inscrições, transferências eleitorais e revisões
processadas e regularmente incluídas no cadastro eleitoral, no
período de 1º/12/2019 a 15/12/2019, referentes ao Município de
Criciúma, do que caberá recurso, na forma do art. 45, § 7º, do
Código Eleitoral e art. 7º, §1º, da Lei nº 6996/1982.E, para
conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente
edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário da
Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.Dado e passado nesta
cidade de Criciúma (SC), aos dezesseis dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e dezenove.Pedro Aujor Furtado JúniorJuiz
Eleitoral substituto

15ª Zona Eleitoral - Indaial
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 015ª Zona Eleitoral - Indaial/SC
Juiz Eleitoral: Gustavo Bristot de Mello
Chefe de Cartório: João José Sagaz Neto
Prestação de Contas n° 48-72.2019.6.24.0015
Exercício Financeiro: 2018
Protocolo n° 28.408/2019
Partido: PSC/Apiúna
Presidente: Alamir Francisco Bazzani
Tesoureiro: Fabiano de Souza
Advogado: Bruno Noronha Bergonse (OAB/SC 32088-B)
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos
do Partido Social Cristão (PSC), do Município de Apiúna/SC,
referente ao exercício financeiro de 2018.
Foram observados todos os procedimentos previstos no art. 45,
incisos I a III, da Resolução TSE n° 23.546/2017, havendo
manifestação da unidade técnica, que apontou ressalva(s) em
virtude da apresenteção intempestiva.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela
aprovação da declaração.
É, em síntese, o relatório.
DECIDO.
Diante das manifestações favoráveis da unidade técnica e do
Ministério Público Eleitoral, com base no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n° 23.546/2017, considero PRESTADAS e
APROVADAS, com a(s) ressalva(s) mencionada(s) anteriormente, as
contas do Partido Social Cristão (PSC), do Município de Apiúna/SC,
referentes ao exercício financeiro de 2018, homologando-as, para
que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Sem custas.
P. R. I.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Indaial, 19 de dezembro de 2019.
Gustavo Bristot de Mello
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 53-94.2019.6.24.0015
Exercício Financeiro: 2018
Protocolo n° 28.413/2019
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Partido: PSC/Indaial
Presidente: Rafael Augusto Nunes
Tesoureiro: Marcos Hannemann
Trata-se de informação de omissão da obrigação de prestar contas
pelo Partido Social Cristão (PSC) do Município de Indaial/SC,
referente ao exercício anual de 2018.
Após ser constatado o descumprimento do dever previsto no art. 32,
caput, da Lei n° 9.096/1995, a agremiação partidária e seus
responsáveis foram notificados para apresentar a prestação de
contas em 72 (setenta e duas) horas, contudo, o referido prazo
transcorreu in albis.
Posteriormente, em cumprimento a determinação deste Juízo, o
Cartório Eleitoral realizou os procedimentos pertinentes, previstos no
art. 30, IV, da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral entendeu que as
contas da grei partidária devem ser declaradas não prestadas.
É, em síntese, o relatório.
DECIDO.
Constata-se que o partido político não apresentou a respectiva
prestação de contas no prazo estabelecido pelo art. 32, caput, da Lei
n° 9.096/1995. Mesmo assim, foi dada nova oportunidade para que
esta omissão fosse suprida, contudo, a agremiação partidária
continuou inerte.
Desta forma, em virtude da inobservância legal, torna-se necessário
impor as sanções decorrentes do inadimplemento.
Neste sentido:
"RECURSO ELEITORAL - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.
A não apresentação das contas anuais impossibilita a Justiça
Eleitoral de atestar a regularidade da movimentação financeira do
partido, razão pela qual as contas devem ser julgadas não prestadas
e, como consequência, deve ser ratificada a suspensão do repasse
de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão"
(Acórdão nº 29.074, de 17/02/2014, Relator Ivorí Luís da Silva
Scheffer).
Assim, diante da manifestação do Ministério Público Eleitoral, e com
base no art. 37-A, caput, da Lei n° 9.096/1995 e no art. 46, IV, "a", da
Resolução TSE n° 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Social Cristão (PSC) do Município de Indaial/SC,
referentes ao exercício financeiro de 2018, mantendo a suspensão
do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário pelo tempo
em que o partido permanecer omisso.
Em virtude do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
6.032, que considerou inconstitucional a suspensão de anotação
partidária de diretórios estaduais e municipais decorrente
diretamente do trânsito em julgado da decisão que julga as contas
não prestadas, deixo de aplicar especificamente esta sanção.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
O órgão diretivo municipal será considerado intimado com a
publicação desta sentença no DJESC, já que revel (aplicação
subsidiária do art. 346, caput, do CPC).
Transitada em julgado, proceda-se às comunicações aos diretórios
nacional e estadual do partido e registre-se no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais - SICO.
Após, arquivem-se.
Indaial, 19 de dezembro de 2019.
Gustavo Bristot de Mello
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 39-13.2019.6.24.0015
Exercício Financeiro: 2018
Protocolo n° 19.472/2019
Partido: PSL/Rodeio
Presidente: Rodrigo Pinho
Tesoureiro(a): Clóvis Dinél Pisetta
Advogado(a): Fabrício Faustina (OAB/SC 32660)
Trata-se da prestação de contas do Partido Social Liberal (PSL) do
Município de Rodeio, referente ao exercício anual de 2018.
O partido apresentou, intempestivamente, declaração de ausência
de recursos e demais documentos às fls. 02-04.
Após ser constatado que não houve registro no Sistema de
Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral (SPCA), a
agremiação partidária foi intimada para suprir a irregularidade,
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juntando manifestações às fls. 06 e 11. A decisão de fl. 13 entendeu
insuficientes os argumentos trazidos pelo partido e considerou as
contas como não prestadas, determinando que fosse seguido o rito
respectivo.
Posteriormente, em cumprimento à determinação deste Juízo, o
Cartório Eleitoral realizou os procedimentos pertinentes, previstos no
art. 30, IV, da Resolução TSE n° 23.546/2017 (fls. 14-21).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral entendeu que as
contas da grei partidária devem ser declaradas não prestadas (fls.
22-23).
É, em síntese, o relatório.
DECIDO.
Constata-se que o partido político apresentou declaração de
ausência de movimentação financeira, contudo, os registros não
foram realizados através do Sistema de Prestação de Contas Anual
da Justiça Eleitoral (SPCA).
Apesar de ter sido intimada para suprir a irregularidade, a grei
partidária optou por manter-se inerte, alegando que a referida
obrigação deixou de ser exigível em virtude das alterações que a Lei
n° 11.831/2019 introduziu nos arts. 32, § 4° e 42, § 2°, ambos da Lei
n° 9.096/1995.
Ocorre que o art. 66, III, da Resolução TSE n° 23.546/2017 tornou
obrigatória a apresentação de prestações de contas exclusivamente
através do SPCA, para todos os diretórios municipais, a partir do
exercício de 2017, havendo movimentação financeira ou não.
Assim, os registros efetuados pelos próprios partidos são inseridos
na base de dados da Justiça Eleitoral, para fins de controle e de
fiscalização. Portanto, as inovações legais não afastaram a
necessidade de apresentar as declarações de ausência de
movimentação de recursos também por intermédio do SPCA.
Desta forma, em virtude da inadequação ao aludido dispositivo legal,
é necessário considerar as contas como não prestadas e impor as
sanções decorrentes do inadimplemento.
Neste sentido:
"RECURSO ELEITORAL - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.
A não apresentação das contas anuais impossibilita a Justiça
Eleitoral de atestar a regularidade da movimentação financeira do
partido, razão pela qual as contas devem ser julgadas não prestadas
e, como consequência, deve ser ratificada a suspensão do repasse
de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão"
(Acórdão nº 29.074, de 17/02/2014, Relator Ivorí Luís da Silva
Scheffer).
Assim, diante da manifestação do Ministério Público Eleitoral, e com
base no art. 37-A, caput, da Lei n° 9.096/1995 e no art. 46, IV, "a", da
Resolução TSE n° 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Social Liberal (PSL) do Município de Rodeio,
referentes ao exercício anual de 2018, mantendo a suspensão do
direito ao recebimento de cotas do fundo partidário pelo tempo em
que o partido permanecer omisso.
Em virtude do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
6.032, que considerou inconstitucional a suspensão de anotação
partidária de diretórios estaduais e municipais decorrente
diretamente do trânsito em julgado da decisão que julga as contas
não prestadas, deixo de aplicar especificamente esta sanção.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, proceda-se às comunicações aos diretórios
nacional e estadual do partido e registre-se no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais - SICO.
Após, arquivem-se.
Indaial, 19 de dezembro de 2019.
Gustavo Bristot de Mello
Juiz Eleitoral

17ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Cartório da 017ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul/SC
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Juíza Eleitoral: Candida Inês Zoellner Brugnoli
Chefe de Cartório: Eduardo Leitis Arbigaus
PROCESSO N.: 0600001-27.2019.6.24.0087
Interessado(s): Partido Trabalhista Brasileiro de Jaraguá do Sul PTB, Marcelindo Carlos Gruner e Edenilson José Pasquetti;
Advogado(s): Luis Fernando Ronchi, OAB/SC 17.690
Vistos, etc.,
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO DE JARAGUÁ DO SUL - PTB, tendo
por referência o exercício financeiro de 2018. Junta a agremiação
partidária documentos que indicam que, durante referido exercício,
não houve movimentação recursos financeiros, e, tampouco,
arrecadado bens estimáveis em dinheiro.
Requer o partido a regularização de sua situação visto que nos autos
de Prestação de Contas n. 50-36.2019.6.24.0017 as contas do
partido relativas ao exercício 2018 foram julgadas como não
prestadas.
Dispõe o art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/1995 que:
"Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro
ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar
declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil,
bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período.". (grifou-se)
A Resolução TSE n. 23.546/2017, de sua parte, em seu art. 59,
regulamentou o supracitado §4º, elencando as medidas que deverão
ser tomadas quando da análise da declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada pelos diretórios municipais.
Do bojo dos presentes autos, extrai-se que:
a) Foi publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico, dando
conhecimento da apresentação das presentes contas (documento nº
89128 no PJE), sem qualquer impugnação das contas (documento
nº 123602 no PJE);
b) Não foram encaminhados à Justiça Eleitoral, por instituições
financeiras, qualquer extrato bancário em nome da agremiação
(documento nº 145094 no PJE);
c) A unidade técnica constatou, verificado o sistema SPCA, que não
houve movimentação financeira pelo partido (documento nº 145094
no PJE).
d) Foi certificada a ausência de repasse de recursos do Fundo
Partidário em benefício do diretório municipal (documento nº 145094
no PJE); e
e) Não foram emitidos pelo partido em análise, no ano de 2018,
recibos de doação (documento nº 145094 no PJE).
A unidade técnica do cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo pela
aprovação com ressalvas das contas (documento nº 145092 no
PJE). Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no
mesmo sentido (documento nº 208575 no PJE).
Nota-se que a apresentação das contas foi intempestiva, e ainda, o
presidente do partido deixou de assinar alguns documentos.
Contudo, são falhas irrelevantes na medida em que a agremiação
apresentou as contas, porém, geradora de ressalvas.
Pelo exposto, com fundamento no art. 77, II Da Resolução TSE n.
23.553/2017, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as
contas anuais do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE
JARAGUÁ DO SUL - PTB relativas ao exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de
Informações de Contas - SICO.
Cumpridas as providências, arquivem-se.
Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 2019.
CANDIDA INÊS ZOELLNER BRUGNOLI
Juíza Eleitoral
PROCESSO N.: 0600002-12.2019.6.24.0087
Interessado(s): Partido Social Cristão de Jaraguá do Sul - PSC,
Narcizo Luiz Parisotto e Everton Luiz de Mattos Ribeiro;
Advogado(s): Bruno Noronha Bergonse, OAB/SC 32.088
Vistos, etc.,
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO DE JARAGUÁ DO SUL - PSC, tendo por
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referência o exercício financeiro de 2018. Junta a agremiação
partidária documentos que indicam que, durante referido exercício,
não houve movimentação recursos financeiros, e, tampouco,
arrecadado bens estimáveis em dinheiro.
Requer o partido a regularização de sua situação visto que nos autos
de Prestação de Contas n. 46-96.2019.6.24.0017 as contas do
partido relativas ao exercício 2018 foram julgadas como não
prestadas.
Dispõe o art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/1995 que:
"Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro
ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar
declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil,
bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período.". (grifou-se)
A Resolução TSE n. 23.546/2017, de sua parte, em seu art. 59,
regulamentou o supracitado §4º, elencando as medidas que deverão
ser tomadas quando da análise da declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada pelos diretórios municipais.
Do bojo dos presentes autos, extrai-se que:
a) Foi publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico, dando
conhecimento da apresentação das presentes contas (documento nº
133308 no PJE), sem qualquer impugnação das contas (documento
nº 159910 no PJE);
b) Não foram encaminhados à Justiça Eleitoral, por instituições
financeiras, qualquer extrato bancário em nome da agremiação
(documento nº 159947 no PJE);
c) A unidade técnica constatou, verificado o sistema SPCA, que não
houve movimentação financeira pelo partido (documento nº 159947
no PJE).
d) Foi certificada a ausência de repasse de recursos do Fundo
Partidário em benefício do diretório municipal (documento nº 159947
no PJE); e
e) Não foram emitidos pelo partido em análise, no ano de 2018,
recibos de doação (documento nº 159947 no PJE).
A unidade técnica do cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo pela
aprovação com ressalvas das contas (documento nº 160424 no
PJE). Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no
mesmo sentido (documento nº 208439 no PJE).
Nota-se que a apresentação das contas foi intempestiva. Contudo,
são falhas irrelevantes na medida em que a agremiação apresentou
as contas, porém, geradora de ressalvas.
Pelo exposto, com fundamento no art. 77, II Da Resolução TSE n.
23.553/2017, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as
contas anuais do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE JARAGUÁ DO
SUL - PSC relativas ao exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de
Informações de Contas - SICO.
Cumpridas as providências, arquivem-se.
Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 2019.
CANDIDA INÊS ZOELLNER BRUGNOLI
Juíza Eleitoral
PROCESSO N.: 0600002-28.2019.6.24.0017
Interessado(s): Partido Social Cristão de Jaraguá do Sul - PSC,
Narcizo Luiz Parisotto e Everton Luiz de Mattos Ribeiro;
Advogado(s): Bruno Noronha Bergonse, OAB/SC 32.088
Vistos, etc.,
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO DE JARAGUÁ DO SUL - PSC, tendo por
referência o exercício financeiro de 2017. Junta a agremiação
partidária documentos que indicam que, durante referido exercício,
não houve movimentação recursos financeiros, e, tampouco,
arrecadado bens estimáveis em dinheiro.
Requer o partido a regularização de sua situação visto que nos autos
de Prestação de Contas n. 113-95.2018.6.24.0017 as contas do
partido relativas ao exercício 2017 foram julgadas como não
prestadas.
Dispõe o art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/1995 que:
"Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro
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ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar
declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil,
bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período.". (grifou-se)
A Resolução TSE n. 23.546/2017, de sua parte, em seu art. 59,
regulamentou o supracitado §4º, elencando as medidas que deverão
ser tomadas quando da análise da declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada pelos diretórios municipais.
Do bojo dos presentes autos, extrai-se que:
a) Foi publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico, dando
conhecimento da apresentação das presentes contas (documento nº
133109 no PJE), sem qualquer impugnação das contas (documento
nº 159535 no PJE);
b) Não foram encaminhados à Justiça Eleitoral, por instituições
financeiras, qualquer extrato bancário em nome da agremiação
(documento nº 159925 no PJE);
c) A unidade técnica constatou, verificado o sistema SPCA, que não
houve movimentação financeira pelo partido (documento nº 159925
no PJE).
d) Foi certificada a ausência de repasse de recursos do Fundo
Partidário em benefício do diretório municipal (documento nº 159925
no PJE); e
e) Não foram emitidos pelo partido em análise, no ano de 2017,
recibos de doação (documento nº 159925 no PJE).
A unidade técnica do cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo pela
aprovação com ressalvas das contas (documento nº 160163 no
PJE). Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no
mesmo sentido (documento nº 208587 no PJE).
Nota-se que a apresentação das contas foi intempestiva. Contudo,
são falhas irrelevantes na medida em que a agremiação apresentou
as contas, porém, geradora de ressalvas.
Pelo exposto, com fundamento no art. 77, II Da Resolução TSE n.
23.553/2017, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as
contas anuais do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE JARAGUÁ DO
SUL - PSC relativas ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, anote-se o julgamento no Sistema de
Informações de Contas - SICO.
Cumpridas as providências, arquivem-se.
Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 2019.
CANDIDA INÊS ZOELLNER BRUGNOLI
Juíza Eleitora

29ª Zona Eleitoral - São José
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conhecimento de todos os interessados, expede o presente edital,
que será afixado no lugar de costume deste cartório, bem como
publicado no DJESC. Dado e passado nesta cidade de São José/SC,
em 16/12/2019. Eu, Laís Nunes Pedroso, Chefe de Cartório, o digitei
e conferi e é subscrito pelo MM. Juíza Eleitoral.
Otávio José Minatto
Juiz Eleitoral
29ªZE/SC

34ª Zona Eleitoral - Urussanga
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N° 76/2019
(numerado eletronicamente)
Prazo: 03 (três) dias
De ordem do Senhor Juiz Eleitoral, Dr. Roque Lopedote, no uso de
suas atribuições,
TORNO PÚBLICO a todos os interessados que virem o presente
Edital ou dele tomarem conhecimento que, em conformidade com o
disposto no artigo 52, parágrafo 1º da Resolução TSE n.
23.546/2017, fica INTIMADA a pessoa interessada abaixo
identificada, na qualidade de tesoureiro, para que, querendo,
apresente recurso no prazo de 3 (três) dias contra a decisão que
julgou NÃO PRESTADAS as contas partidárias de sua respectiva
agremiação, referentes ao exercício de 2018:
Partido
Interessado
Autos
Partido
Republicano
José Eloir da
34Brasileiro de Morro da Silva
31.2019.6.24.0034
Fumaça
E, para que no futuro não se alegue ignorância, passa-se o presente
Edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral DJESC. Urussanga, em 19 de dezembro de 2019, eu,
_________José Alberto Moraes, Auxiliar Eleitoral, digitei, conferi e
subscrevo o presente, que segue assinado pela Chefe de Cartório de
ordem do Senhor Juiz Eleitoral, nos termos da Portaria 34ª ZE/SC nº
03/2014.
Isabel Anacleto Placido
Chefe de Cartório
Assinatura de ordem nos termos da Portaria 34ª ZE nº 03/2014

36ª Zona Eleitoral - Videira

Atos Judiciais

Atos Judiciais

Editais

Editais

EDITAL CAE N.º 023/2019
Prazo: dez dias.
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral/SC, Doutor
Otávio José Minatto, responsável pela Central de Atendimento ao
Eleitor de São José/SC, no uso de suas Atribuições Legais e de
acordo com o que preconiza:
art. 45, § 6º e §7º; art. 52, § 2º; art. 57 do Código Eleitoral;
art. 7º da Lei n.º 6.996/82; e especialmente,
art. 17, §1º e art. 18, §5º da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
FAZ PUBLICAR:
A relação dos eleitores que na primeira quinzena do mês de
dezembro do corrente ano, requereram operação de alistamento,
revisão, transferência ou segunda via do título de eleitor para os
Municípios de São José e São Pedro de Alcântara bem como a
relação dos requerimentos indeferidos, as quais se encontram
publicadas em cartório, anexas ao presente edital, sendo contado da
publicação do presente o prazo legal para impugnação ou recurso,
os quais deverão ser oferecidos pelo alistando, em caso de
indeferimento, no prazo de 5 dias, e pelos representantes dos
partidos políticos, em caso deferimento, no prazo de 10 dias. E, para

EDITAL Nº 0057/2019
Prazo de conhecimento: 15 (quinze) diasA Excelentíssima Sra.
MARTA REGINA JAHNEL, MM. Juíza Eleitoral na 36ª Zona, 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 transferidos, para os Municípios de IOMERÊ, ARROIO
TRINTA, SALTO VELOSO e VIDEIRA, do que caberá recurso na
forma dos art. 45, §7º, do Código Eleitoral, e art. 7º, § 1º da Lei nº
6.996/1982. Dado e passado nesta cidade de Videira-SC, ao(s) 16
dia(s) do mês de dezembro de 2019, eu, Carolina Cerbato, Chefe de
Cartório Substituta, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito
pela MM. Juíza Eleitoral.Comunique-se.Registre-se.Divulguese.Videira-SC, 16 de dezembro de 2019.MARTA REGINA
JAHNELJuíza EleitoralObservação: O relatório contendo o nome dos
eleitores que tiveram suas inscrições deferidas/indeferidas, encontrase anexo ao original do Edital, afixado no local de costume do
Cartório da 36ª ZE.
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55ª Zona Eleitoral - Pomerode
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Pomerode/SC
Juíza: Iraci Satomi Kuraoka Schiocchet
Chefe de Cartório: Rafael Leon Menezes Sanches
PROTOCOLO N.º 42.185/2019
ASSUNTO: DENÚNCIA ANÔNIMA - ABUSO DE PODER
ECONÔMICO
INTERESSADO: JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
R.h.
I - Remeta-se a documentação, com o pen drive recebido, ao
Ministério Público que oficia perante esta 55ª Zona Eleitoral, para
que adote as providências que entender cabíveis.
II - Cumpra-se.
Pomerode, 18 de dezembro de 2019.
Bernardo Augusto Ern
Juiz da 055.ª Zona Eleitoral de Santa Catarina
AUTOS Nº: 12-07.2019.6.24.0055
PROTOCOLO Nº: 14.453/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2018
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE
RIO DOS CEDROS
RESPONSÁVEIS:
LEANDRO
ARCANGELO
LONGO
PRESIDENTE; CLAUDIR DILSON MAURICENZ - TESOUREIRO;
SANDRO MAXIMIANO - CONTADOR
ADVOGADO: JOEL DIAS - OAB/SC N. 5634
R.h.
I - O Partido Político e seus responsáveis em epígrafe foram
pessoalmente intimados a retificar a presente prestação de contas
(fls. 104-107).
II - Após as intimações, e ainda no prazo para resposta, sobreveio
aos autos petição requerendo dilação do prazo para cumprimento da
obrigação de retificação das contas.
III - Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, contados do término
do prazo de 15 (quinze) dias já concedido para retificação, para que
o Partido e seus responsáveis retifiquem a presente prestação de
contas, registrando a movimentação financeira de todo o exercício
do ano de 2018 (1º de janeiro a 31 de dezembro), identificada no
Relatório de Exame (fls. 81-82) e no Parecer Conclusivo (fl. 89), nos
termos dos incisos V e XXIII, do art. 29, da Res. TSE n. 23.546/2017,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo,
incorreram nos crimes capitulados nos 347 e 350 do Código
Eleitoral.
IV - Intime-se o Partido e seus responsáveis na pessoa de seu
advogado em epígrafe. Após, havendo retificação das contas, à
unidade técnica para que elabore novo parecer conclusivo. Com o
novo parecer, intimem-se o Ministério Público mediante vista e os
responsáveis na pessoa de seu advogado para a apresentação de
alegações finais no prazo comum de três dias, nos termos do art. 40,
da Res. TSE n. 23.546/2017.
V -Cumpram-se. Após, retornem para sentença.
Pomerode, 18 de dezembro de 2019.
Bernardo Augusto Ern
Juiz da 055.ª Zona Eleitoral de Santa Catarina
AÇÃO PENAL N. 27-73.2019.6.24.0055
RECUSA OU ABANDONO DO SERVIÇO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2018 - 2º TURNO
AUTOR DA AÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 55ª ZONA
ELEITORAL
RÉ: CAMILA DE OLIVEIRA SPERB
ADVOGADO: ALEXANDRE BRUEL STANGE - OAB/SC N. 43.492
(DATIVO); LUAN DANIEL GRUNDMANN - OAB/SC N. 37741
Vistos para decisão.
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Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Camila de Oliveira Sperb, a qual é imputada a prática do
crime previsto no artigo 344 do Código Eleitoral (fls. 2-3).
Recebida a denúncia (fl. 04), a ré foi citada por Edital (fl. 82). A ré
outorgou procuração nos autos (fl. 85). Nomeou-se defensor dativo
em vista da ausência de resposta à denúncia pelo defensor
constituído (fl. 111).
Na sequência, sobreveio a defesa da ré (fls. 114/122), por meio da
qual se requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição
sumária, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal CPP, ou, subsidiariamente, absolvição nos termos do art. 386, inciso
III ou VI, do CPP.
Ao final, o Ministério Público Eleitoral - MPE novamente propôs a
suspensão condicional do processo, nos termos da cota de fl. 02verso.
É a síntese do necessário.
De início, é importante destacar que, o art. 13 da Resolução TSE n.
23.396/2013 estabelece:
"A ação penal eleitoral observará os procedimentos previstos no
Código Eleitoral, com a aplicação obrigatória dos artigos 395, 396,
396-A, 397 e 400 do Código de Processo Penal, com redação dada
pela Lei n. 11.971/2008. Após esta fase, aplicar-se-ão os artigos 359
e seguintes do Código Eleitoral".
Por conseguinte, compulsando os autos, verifico que assiste razão à
defesa, devendo a ré ser absolvida sumariamente por restar atípica a
conduta para fins penais, não constituindo o fato infração penal.
Com efeito, o entendimento jurisprudencial que prevalece atualmente
é o de que a conduta narrada na inicial é atípica, diante da existência
de punição administrativa prevista no artigo 124 do Código Eleitoral,
o qual não contém ressalva quanto à possibilidade de cumulação
com sanção de natureza penal.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral:
"HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
CRIME PREVISTO NO ART. 344 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO
COMPARECIMENTO DO MESÁRIO CONVOCADO. MODALIDADE
ESPECIAL DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PREVISÃO DE
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 124 DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE RESSALVA DE CUMULAÇÃO COM SANÇÃO
PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, nos casos em que
a decisão condenatória transitou em julgado, a excepcionalidade de
manejo do habeas corpus, quando se busca o exame de nulidade ou
de questão de direito, que independe da análise do conjunto fáticoprobatório. Precedentes.
2. O não comparecimento de mesário no dia da votação não
configura o crime estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista
punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não
contém ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção
de natureza penal.
3. Ordem concedida." (Habeas Corpus nº 638, Acórdão, Relator(a)
Min. Marcelo Henriques Ribeiro De Oliveira, Publicação: RJTSE Revista de jurisprudência do TSE, Volume 20, Tomo 3, Data
28/04/2009, Página 16)
No mesmo rumo o Tribunal Regional Eleitoral catarinense:
"RECURSO CRIMINAL. MESÁRIO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE
MATERIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura
o crime estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição
administrativa no art. 124 do referido diploma. Precedente do TSE."
(RECURSO EM PROCESSO-CRIME ELEITORAL n 26287,
ACÓRDÃO n 29199 de 14/04/2014, Relator(a) IVORÍ LUIS DA
SILVA SCHEFFER, Publicao: DJE - Diário de JE, Tomo 63, Data
25/04/2014, Página 5)
No caso em análise, conforme se infere dos documentos de fls. 9091, 120 e 123/124, à denunciada já fora imposta multa nos termos do
artigo 124 do Código Eleitoral, de modo que sua conduta é atípica
para fins penais, sendo que o fato narrado evidentemente não
constitui crime.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 397, inciso III, Código de
Processo Penal, absolvo sumariamente a ré Camila de Oliveira
Sperb.
Intimem-se mediante vista o MPE e via DJESC a defesa.
Havendo recurso do MPE, intime-se o advogado dativo da recorrida
via DJESC para contrarrazões e, apresentadas ou decorrido o prazo,
remetam-se os autos ao Tribunal para julgamento do recurso.
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Fixo os honorários advocatícios em favor do advogado dativo
nomeado, Dr.º Alexandre Bruel Stange, OAB/SC n. 43.492, no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que deverão ser custeados pela
União. Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão dos
honorários ao advogado.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pomerode, 16 de dezembro de 2019.
Bernardo Augusto Ern
Juiz da 055.ª Zona Eleitoral de Santa Catarina
Editais
Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Pomerode/SC
Juíza: Iraci Satomi Kuraoka Schiocchet
Chefe de Cartório: Rafael Leon Menezes Sanches
EDITAL N.º 035/2019
O Chefe de Cartório, de Ordem (Portaria ZE 055 n. 07/2019) do
Exmo. Doutor Bernardo Augusto Ern, Juiz da 055.ª Zona Eleitoral,
Estado de Santa Catarina, na forma dos arts. 45, § 6.º, e 57, ambos
da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral,
Faz Saber, a todos quantos virem o presente edital, dele tiverem
conhecimento e possam interessar, que se encontra disponível, no
Cartório desta Zona Eleitoral, a relação dos eleitores que solicitaram
alistamento, transferência, segunda via, revisão dos dados e
biometria nos municípios de Pomerode e Rio dos Cedros/SC no
período de 1º a 15/12/2019.
Ficam cientes, que, conforme faculta o artigo em epígrafe, o prazo
para impugnação é de 10 (dez) dias contados da afixação e
publicação do presente edital.
Pomerode, 18 de dezembro de 2019.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório
(De ordem - Portaria 07/2019)

64ª Zona Eleitoral - Gaspar
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66ª Zona Eleitoral - Pinhalzinho
Atos Judiciais
Portarias
Juízo da 066ª Zona Eleitoral de Pinhalzinho/SC
Juíza Eleitoral: Dra. Janaína Alexandre Linsmeyer Berbigier
Chefe de Cartório: Greyce Mariana Laske Mahl
PORTARIA n. 0012/2019
CONSIDERANDO que a auxiliar eleitoral, Vanessa Bosing, está
usufruindo de licença maternidade desde a data de 01.07.2019;
CONSIDERANDO o período de férias da servidora eleitoral Greyce
Mariana Laske Mahl, no período de 07.01.2020 a 24.01.2019;
CONSIDERANDO a jornada de trabalho de seis horas diárias e a
permanência da servidora eleitoral, Daniela Bergami Rosa, na
condução das atividades cartorárias durante o período de férias
supramencionado;
CONSIDERANDO a jornada de trabalho da estagiária desta 066ª
Zona Eleitoral das 12h às 18h;
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 066ª Zona Eleitoral de
Pinhalzinho, Santa Catarina
RESOLVE:
Art. 1º Alterar temporariamente o horário de expediente para o
atendimento ao público das 12h às 18h no período de 07.01.2020 a
24.01.2020.
Afixe-se aviso em local de amplo acesso ao público. Da mesma
forma, dever-se-á encaminhar cópia da presente às emissoras de
rádio locais.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Encaminhe-se cópia à CRESC.
Publique-se e cumpra-se.
Pinhalzinho, 17 de dezembro de 2019.
JANAÍNA ALEXANDRE LINSMEYER BERBIGIER
Juíza Eleitoral

Atos Judiciais

77ª Zona Eleitoral - Fraiburgo
Editais
Edital ZE064 n. 35/2019
Prazo: 15 (quinze) dias.
O(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) Eleitoral da 064ª Zona
Eleitoral - Gaspar (SC), Doutor(a) Camila Murara Nicoletti,
observando o disposto no art. 17, § 1º, e art. 18, § 5º, ambos da
Resolução TSE n. 21.538/2003, e no uso de suas atribuições legais,
VEM, com fundamento no art. 17, caput, da Resolução TSE n.
21.538/2003 (art. 7º, caput, da Lei n. 6.996/1982 e art. 45, § 6º, do
Código Eleitoral), no art. 18, § 4º, da Resolução TSE n. 21.538/2003
e no art. 57 do Código Eleitoral, que está disponível para consulta no
Cartório da 064ª Zona Eleitoral - Gaspar (SC) a relação das pessoas
que solicitaram a inscrição eleitoral ou a transferência de domicílio
eleitoral, assim como dos que postularam pela revisão dos dados
cadastrais e pela segunda via dos respectivos títulos eleitorais, no
período de 01 a 15 de dezembro de 2019, referentes aos Municípios
de Gaspar (SC) e de Ilhota (SC), do que caberá recurso na forma do
art. 17, § 1º (art. 7º, § 1º, da Lei n. 6.996/1982), e art. 18, § 5º (art. 8º
da Lei n. 6.996/1982), ambos da Resolução TSE n. 21.538/2003.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina - DJESC e afixado no mural do Cartório desta 064ª
Zona Eleitoral - Gaspar (SC). Dado e passado nesta cidade de
Gaspar (SC), ao(s) dezessete dia(s) do mês de dezembro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, ________ (João Paulo de Sousa Panini),
Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e conferi o presente edital, que é
assinado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) Eleitoral.
Comunique-se. Registre-se. Divulgue-se.
Gaspar (SC), 17 de dezembro de 2019.
Camila Murara Nicoletti
Juíza Eleitoral

Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos de Prestação de Contas n. 62-64.2019.6.24.0077 Exercício Financeiro 2018
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Lebon
Régis/SC
Presidente: Alceu José Wener, da época e Valdemir Pedroso, atual
Tesoureiro(a): Ezair Boeno da Silva, da época e José Dileno Dias,
atual
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95 e à
Resolução TSE n. 23.546/2017, o partido em epígrafe apresentou
declaração de ausência de movimentação de recursos, em
25/11/2019, relativa à prestação de contas do exercício financeiro de
2018.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação à
declaração apresentada (fl. 13), há parecer técnico (fl. 15) e
manifestação ministerial (fls. 21-22) para que as contas sejam
consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
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dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.464/2015, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira -PSDB de
Lebon Régis/SC, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 19 de dezembro de 2019.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
Autos de Prestação de Contas n. 90-32.2019.6.24.0077 Exercício Financeiro 2018
Partido: Podemos - PODE do município de Fraiburgo/SC
Presidente: Osmar Antonio do Valle Ransolin, da época e Lindomar
Prates, da época
Tesoureiro(a): Jair Ferreira, da época
Vistos, etc.,
Para atender ao disposto no art. 32, da Lei n. 9.096/95 e à
Resolução TSE n. 23.546/2017, o partido em epígrafe apresentou
declaração de ausência de movimentação de recursos, em
22/11/2019, relativa à prestação de contas do exercício financeiro de
2018.
O cartório eleitoral certificou que não houve impugnação à
declaração apresentada (fl. 14), há parecer técnico (fl. 16) e
manifestação ministerial (fls. 21-22) para que as contas sejam
consideradas prestadas e aprovadas.
É o relatório.
O partido político tem obrigação legal de prestar contas anualmente,
conforme determina a Lei n. 9.096/95, ainda que não tenha havido
movimentação financeira no período, de acordo com o previsto no
art. 4º, "b" c/c art. 28, §3º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Relevante evidenciar que o espírito da norma que ensejou a
possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
recursos foi o de facilitar o trâmite processual para agremiações
partidárias municipais dos pequenos municípios, as quais
dificilmente apresentam movimentação de recursos financeiros ou
recebimento de recursos do fundo partidário e permitir à Justiça
Eleitoral o adequado monitoramento dos recursos movimentados,
com escopo de verificação de sua legalidade.
De acordo com a informação apresentada pelo partido e as
consultas realizadas pela Justiça Eleitoral, não foi verificada
irregularidade na prestação de contas.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 45, VIII, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/2015, acolho a manifestação do Ministério
Público e determino o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo Podemos - PODE de Fraiburgo/SC, considerando,
para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas
referentes ao exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquivem-se.
Fraiburgo, 19 de dezembro de 2019.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
Processo n. 110-23.2019.6.24.0077 - Prestação de Contas
Exercício 2017
Partido e interessados: Democratas - DEM, Mauri Raul Costa e João
Mendes Cordeiro
Município: Fraiburgo/SC
Vistos, etc.,
O partido não apresentou a prestação de contas do exercício
financeiro 2017 no prazo legal (30 de abril de 2018, art. 32 da Lei n.
9.096/95).
Há nos autos notificação do presidente (fl. 04-v) e do tesoureiro (fl.
05-v) do partido, informação da ausência de: recebimento de

Página 8

recursos do fundo partidário, emissão de recibos (fls. 07-08), e há
manifestação do Ministério Público (fls. 14-15).
Embora notificados para que apresentassem as contas partidárias
anuais o diretório deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Estabelece o art. 32, da Lei n. 9.096/95:
"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.
(...)" (grifei)
Diante da existência de lei formal exigindo a prestação de contas e
sua notificação para cumprimento ou apresentação de justificativas
para descumprimento, acredito ser desnecessária qualquer outra
intimação pessoal do omisso após o descumprimento do dever legal.
Dessa forma, mesmo não tendo recebido qualquer recurso financeiro
durante o exercício o Diretório Municipal tem a obrigação de
apresentar a Prestação de Contas, através da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (art. 28, §3º, da Lei n.
9.096/95).
No presente caso, o Diretório Municipal deixou de apresentar a
prestação de contas na data fixada em lei. Em seguida o cartório
tentou o contato com os responsáveis pela direção municipal porém
não houve apresentação da prestação de contas.
Essa atitude demonstra o inequívoco desrespeito às obrigações a
que está sujeito o diretório e implica na cominação das sanções
previstas no art. 37-A da Lei 9.096/94, que assim dispõe:
"Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de
novas quotas do fundo partidário, quanto perdurar a inadimplência e
sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela lei n.
13165/2015)"
Ante o exposto, com fundamento no artigo 37-A da Lei 9.096/94 e
art. artigo 45, IV, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do Democratas - DEM do município de
Fraiburgo/SC.
Conforme art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017 aplico a sanção
de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário até
que o partido cesse a omissão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao devido lançamento no
SICO, e, ao final, arquive-se.
Fraiburgo/SC, 19 de dezembro de 2019.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
Processo n. 89-47.2019.6.24.0077 - Prestação de Contas
Exercício 2017
Partido e interessados: Partido Progressista - PP, Marcelo Saputz e
Cezar Augusto Winck
Município: Lebon Régis/SC
Vistos, etc.,
O partido não apresentou a prestação de contas do exercício
financeiro 2017 no prazo legal (30 de abril de 2018, art. 32 da Lei n.
9.096/95).
Há nos autos notificação do presidente (fl. 05-v) e do tesoureiro (fl.
16-v) do partido, informação da ausência de: recebimento de
recursos do fundo partidário, emissão de recibos (fls. 07-08), e há
manifestação do Ministério Público (fls. 18-19).
Embora notificados para que apresentassem as contas partidárias
anuais o diretório deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Estabelece o art. 32, da Lei n. 9.096/95:
"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.
(...)" (grifei)
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Diante da existência de lei formal exigindo a prestação de contas e
sua notificação para cumprimento ou apresentação de justificativas
para descumprimento, acredito ser desnecessária qualquer outra
intimação pessoal do omisso após o descumprimento do dever legal.
Dessa forma, mesmo não tendo recebido qualquer recurso financeiro
durante o exercício o Diretório Municipal tem a obrigação de
apresentar a Prestação de Contas, através da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (art. 28, §3º, da Lei n.
9.096/95).
No presente caso, o Diretório Municipal deixou de apresentar a
prestação de contas na data fixada em lei. Em seguida o cartório
tentou o contato com os responsáveis pela direção municipal porém
não houve apresentação da prestação de contas.
Essa atitude demonstra o inequívoco desrespeito às obrigações a
que está sujeito o diretório e implica na cominação das sanções
previstas no art. 37-A da Lei 9.096/94, que assim dispõe:
"Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de
novas quotas do fundo partidário, quanto perdurar a inadimplência e
sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela lei n.
13165/2015)"
Ante o exposto, com fundamento no artigo 37-A da Lei 9.096/94 e
art. artigo 45, IV, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Progressista - PP do município
de Lebon Régis/SC.
Conforme art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017 aplico a sanção
de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário até
que o partido cesse a omissão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao devido lançamento no
SICO, e, ao final, arquive-se.
Fraiburgo/SC, 19 de dezembro de 2019.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral
Processo n. 42-73.2019.6.24.0077 - Prestação de Contas
Exercício 2018
Partido e interessados: Democratas - DEM, Mauri Raul Costa e João
Mendes Cordeiro
Município: Fraiburgo/SC
Vistos, etc.,
O partido não apresentou a prestação de contas do exercício
financeiro 2018 no prazo legal (30 de abril de 2019, art. 32 da Lei n.
9.096/95).
Há nos autos notificação do presidente (fl. 02-v) e do tesoureiro (fl.
03-v) do partido, informação da ausência de: recebimento de
recursos do fundo partidário e emissão de recibos (fl. 14) e extrato
eletrônico (fl. 11) e há manifestação do Ministério Público (fls. 19-20).
Embora notificados para que apresentassem as contas partidárias
anuais o diretório e os responsáveis deixaram transcorrer in albis o
prazo concedido.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Estabelece o art. 32, da Lei n. 9.096/95:
"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.
(...)" (grifei)
Diante da existência de lei formal exigindo a prestação de contas e
sua notificação para cumprimento ou apresentação de justificativas
para descumprimento, acredito ser desnecessária qualquer outra
intimação pessoal do omisso após o descumprimento do dever legal.
Dessa forma, mesmo não tendo recebido qualquer recurso financeiro
durante o exercício o Diretório Municipal tem a obrigação de
apresentar a Prestação de Contas, através da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (art. 28, §3º, da Lei n.
9.096/95).
No presente caso, o Diretório Municipal deixou de apresentar a
prestação de contas na data fixada em lei. Em seguida o cartório
tentou o contato com os responsáveis pela direção municipal porém
não houve apresentação da prestação de contas.
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Essa atitude demonstra o inequívoco desrespeito às obrigações a
que está sujeito o diretório e implica na cominação das sanções
previstas no art. 37-A da Lei 9.096/94, que assim dispõe:
"Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de
novas quotas do fundo partidário, quanto perdurar a inadimplência e
sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela lei n.
13165/2015)"
Ante o exposto, com fundamento no artigo 37-A da Lei 9.096/94 e
art. artigo 45, IV, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício financeiro 2018, do partido
Democratas - DEM do município de Fraiburgo/SC.
Conforme art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017 aplico a sanção
de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário até
que o partido cesse a omissão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao devido lançamento no
SICO, e ao final, arquive-se.
Fraiburgo/SC, 19 de dezembro de 2019.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral

92ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N.º 044/201
(Prazo de 10 dias)
A JUÍZA ELEITORAL DA 92ª ZONA DE CRICIÚMA, ESTADO DE
SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Vem, com fundamento no art. 45, § 6º e art. 57 do Código Eleitoral,
disponibilizar as relações de inscrições e transferências realizadas
no cadastro de eleitores da 92a Zona Eleitoral, emitidas por
computador, referente aos processamentos efetuados de 1º/12/2019
a 15/12/2019, das quais caberá recurso na forma do art. 45, § 7º, do
Código Eleitoral e art. 7º, § 1º da Lei n. 6.996/1982.
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 Criciúma, estado de Santa Catarina, aos
dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
Eu, _____, Maria Ione Vieira Dias, técnica judiciária, o expedi e
conferi.
Publique-se.
Divulgue-se.
Eliza maria strapazzon
Juíza Eleitoral da 92ª ZE

95ª Zona Eleitoral - Joinville
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 031/2019
Prazo: 15 dias
De ordem do Excelentíssimo Juiz da 95ª Zona Eleitoral, Dr. Roberto
Lepper, no uso de suas atribuições legais, venho, com fundamento
no art. 45, §6º e art. 57 do Código Eleitoral, publicar a lista de novos
eleitores inscritos e/ou transferidos para o município de Joinville/SC,
pertencentes à 95ª Zona Eleitoral (relação disponível para consulta
no Cartório da 95ª Zona Eleitoral), constantes dos LOTES DE RAEs
de números 227/2019 a 235/2019, do que caberá recurso na forma
dos art. 45, § 7º, do Código Eleitoral e art. 7º, § 1º da Lei n.
6.996/1982. Dado e passado nesta cidade de Joinville, aos dezenove
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Iranel
Moraes, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que
é por mim abaixo subscrito. Iranel Moraes Chefe de Cartório da 95ª
Zona Eleitoral (Autorizado pela Portaria n. 01/2017)
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98ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Editais
E D I T A L n.º 0057/2019PRAZO: 15 (quinze) dias
Ao Excelentíssimo Senhor Marlon Jesus Saores de Souza, MMº. Juiz
Eleitoral da 98ª Zona Eleitoral - Criciúma, Circunscrição de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos
arts. 45, § 6º e 57 do Código Eleitoral,
TORNA PÚBLICA, aos interessados e a todos quantos o presente
EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, a relação de
inscrições, transferências e revisões eleitorais realizadas no período
01/12/2019 a 15/12/2019, a qual será disponibilizada no mural do
Cartório, referente aos municípios de Criciúma, Forquilhinha e Nova
Veneza, do que caberá recurso, na forma do art. 45, § 7º do Código
Eleitoral e do art. 7º, § 1º, da Lei n. 6.996/82.
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 Criciúma, aos dezesseis dias do mês de
dezembro de 2019. Eu, ______ Heloísa Bello Espindola o digitei.
Marlon Jesus Soares de Souza Juiz Eleitoral

99ª Zona Eleitoral - Tubarão
Atos Judiciais
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Publique-se.
Tubarão, 16 de dezembro de 2019.
GUILHERME MATTEI BORSOI
Juiz da 99.ª Zona Eleitoral

103ª Zona Eleitoral - Balneário Camboriú
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos nº 30-78.2019.6.24.0103- Ação Penal
Autor da Ação: Ministério Público Eleitoral
RÉU: SAMUEL SIQUEIRA SANTANA RODRIGUES
Advogado(a): Nathália Macelani Fabricio - OAB/SC 55.188
RÉU: LEONARDO MARTINS MACHADO (PIRUKA)
Advogado(a): José Álvaro Machado - OAB/SC nº 13.308
Advogado(a): Felipe Mateus Bergonsi - OAB/SC nº 44.166
Advogada(a): Kamila Martins Machado - OAB/SC nº 50.831
Por ordem, comunica-se a data da audiência para a inquirição da
testemunha arrolada, conforme segue:
Carta Precatória Criminal n. 0600015-30.2019.6.24.0016 (PJE) inquirição da testemunha Leonardo de Souza Beltrão, em
21/02/2020, às 14 horas, perante o Juízo da 16ª Zona Eleitoral de
Itajaí-SC
Local: sala de audiências da 4º Vara Cível da Comarca de Itajaí,
situada nas dependências do Fórum Estadual de Justiça - Rua
Uruguai, 222, Centro, Itajaí-SC.

Decisões/Despachos
Ação Penal n. 126-42.2018.6.24.0099
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Reinaldo Bruning Neto e Outros.
Advogado: Hebrom de Oliveira Castilhos, OAB/SC n. 24.163-B
R. h.
Em face da designação de nova data para a inquirição de
testemunha, DETERMINO a intimação do réu e de seu procurador
constituído, por meio do DJESC, para ciência da nova data da
audiência designada pelo Juízo da 20.ª Zona Eleitoral - Laguna/SC,
em cumprimento à Carta Precatória Inquiritória n. 2781.2019.6.24.0020, qual seja, dia 05/02/2020, às 14:00 horas,
audiência a ser realizada na sala de audiências da 1ª Vara Cível da
Comarca de Laguna/SC, cujo objeto é a inquirição de uma
testemunha de acusação.
Tubarão, 18 de dezembro de 2019.
Guilherme Mattei Borsoi
JUIZ DA 99.ª ZONA ELEITORAL
Editais
E D I T A L 38/2019
PRAZO: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Guilherme Mattei Borsoi, MM. Juiz
Eleitoral da 99.ª Zona Eleitoral - Tubarão/SC, no uso de suas
atribuições legais,
V E M, em atenção ao art. 17 da Res. TSE. n.º 21.538/2003, bem
como ao disposto no Parte III - Título II - Capitulo XII, do Manual de
Pratica Cartorária, informar que se encontra disponível no Cartório
Eleitoral, para consulta, a lista de novos eleitores inscritos, revisados
e transferidos, para o município de Tubarão, Capivari de Baixo,
Gravatal, Armazém e São Martinho, no período de 01 a 15 de
dezembro de 2019, do que caberá recurso na forma dos art. 45, § 7º,
do Código Eleitoral e art. 7º, § 1º da Lei n. 6.996/1982.
Dado e passado nesta cidade de Tubarão, aos dezesseis dias do
mês de dezembro do ano de 2019. Eu, ______, Gustavo André
Battistella Zmuda, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
Edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Registre-se.
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