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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Atos da Presidência
Decisões
Publicação n. 164-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600041-76.2019.6.24.0000 Blumenau - SANTA CATARINA
RELATOR(A): WILSON PEREIRA JUNIOR

RECORRENTE: BRAZ RONCAGLIO
ADVOGADO: JOSE VICTOR ITEN - OAB/SC24065
RECORRENTE: FABIO ALLAN FIEDLER
ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432
ADVOGADO: DANIANE MANGIA FURTADO - OAB/DF21920
ADVOGADO:
THIAGO
SOUZA
DE
ALBUQUERQUE
OAB/SC29065
ADVOGADO: PERICLES LUIZ MEDEIROS PRADE - OAB/SC6840
ADVOGADO: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/SC15762
RECORRENTE: ROBINSOM FERNANDO SOARES
ADVOGADO: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/SC15762
ADVOGADO: MAURO ANTONIO PREZOTTO - OAB/SC12082
ADVOGADO: RENATA PEREIRA GUIMARAES - OAB/SC34533
ADVOGADO: DENIO ALEXANDRE SCOTTINI - OAB/SC8318
RECORRENTE: ALMIR VIEIRA
ADVOGADO: GIOVANI ACOSTA DA LUZ - OAB/SC17635
ADVOGADO: MARLON CHARLES BERTOL - OAB/SC10693
ADVOGADO: LUCAS RANIERI OLIVEIRA SIMAS - OAB/SC48259
ADVOGADO: CAMILA BALEM VENDRUSCOLO - OAB/SC45548
ADVOGADO:
HERLEY
RICARDO
RYCERZ
JUNIOR
OAB/SC36307
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
01. A Procuradoria Regional Eleitoral interpôs recurso especial (Id
3988155) em face da decisão consubstanciada no Acórdão n. 34.237
(Id 3798405), por meio do qual esta Corte, "à unanimidade,
[conheceu] dos recursos; [rejeitou] a preliminar de inépcia da inicial,
sob os argumentos de que os pedidos são incertos e
indeterminados, de que da narração dos fatos não decorre a
conclusão, e de que há impossibilidade jurídica dos pedidos;
[rejeitou] a preliminar de perda do objeto, sob a alegação de que a
ação deveria ter sido julgada até a data da diplomação, bem como
as preliminares de falta de interesse processual e de
intempestividade quanto à propositura da ação; [rejeitou] a preliminar
de nulidade da sentença, em razão de o magistrado ter reproduzido
fundamentos e excertos da sentença anterior, que foi anulada pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE); [acolheu] a preliminar de existência
de coisa julgada em relação às imputações feitas a Robinsom
Fernando Soares correspondentes aos incisos I e V do art. 73 da Lei
n. 9.504/1997; [rejeitou] as preliminares de ilicitude das provas e
ofensa ao princípio do contraditório, por não ser possível o
compartilhamento neste processo de provas obtidas em escutas
telefônicas em procedimento investigatório criminal; [rejeitou] a
preliminar de violação ao direito à intimidade e à vida privada, sob os
argumentos de ausência de prova da autorização judicial para a
interceptação telefônica, de ausência de fundamentação para sua
realização, de não observância do prazo máximo de 15 (quinze) dias
para a duração das escutas, e de não interrupção das escutas
quando da constatação de pessoa com foro privilegiado; [rejeitou] a
preliminar de nulidade da sentença, por ausência de degravação
integral das conversas interceptadas e de utilização irregular de
sinopses como sendo transcrição literal das conversas telefônicas;
[rejeitou] a alegação de impedimento ou suspeição do representante
do Ministério Público Eleitoral; [rejeitou] a alegação de prescrição do
crime de compra de votos previsto no art. 299 do Código Eleitoral
imputado ao recorrente Braz Roncáglio; e, por maioria - vencidos os
Juízes Jaime Pedro Bunn, Vitoraldo Bridi e Jaime Ramos - [acolheu]
a preliminar de nulidade do processo por ausência de cumprimento
integral, pelo recorrido, da determinação do TSE de juntada de todos
os áudios e, por conseguinte, dar provimento aos recursos, a fim de
julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral" (Id
3798405).
A recorrente fundamentou o cabimento do recurso no art. 276, inciso
I, alínea "b", do Código Eleitoral, "diante da divergência
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jurisprudencial em relação à nulidade da prova por ausência do
apontamento pelo Ministério Público Eleitoral de qual diálogo, ou
qual momento da mídia, em que constava a prova de quais
imputações atribuía a quem [, asseverando que] a questão
circunscreve-se tão somente à indicação do local nas mídias em que
se encontravam as conversas degravadas e imputados aos ora
recorridos". Anexou a íntegra dos paradigmas do Tribunal Superior
Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral n. 54431, Id 3988655) e do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará (Acórdão n. 26.296, Id 3988355,
Id 3988505, Id 3988555 e Id 3988605).
02. Com a ciência registrada pelo Ministério Público Eleitoral, em
09.03.2020 (expediente, intimação 447730), o recurso protocolizado
em 12.03.2020 (Id 3988155), é tempestivo.
03. Para que recurso especial seja admitido, cumpre ao recorrente
comprovar que a decisão da Corte viola expressamente disposição
da Constituição da República ou de lei (art. 121, § 4º, I, CR) ou que
diverge de decisões de outros Tribunais em casos similares (art. 121,
§ 4º, II, CR).
O apelo raro está fundado apenas no segundo pressuposto, o qual,
contudo, não restou comprovado, na medida em que a recorrente
não cuidou de realizar o cotejo analítico "indispensável [para]
demonstrar a devida similitude fática entre os julgados" (AgR-REspe
n. 181-44, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJE de
11.02.2016), consoante jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral.
Limitou-se a transcrever ementas dos paradigmas, externando o seu
entendimento sobre o acerto das suas conclusões. Muito embora
tenha feito comparações genéricas e singelas dos julgados, deixou
de demonstrar, com precisão e clareza, a existência de teses
jurídicas antagônicas sobre fatos semelhantes, para o mesmo
enquadramento legal.
Ademais, a rápida leitura dos fragmentos transcritos na peça recursal
permite constatar peculiaridades nas situações fáticas que
ensejaram diferentes conclusões por parte do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará e do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao caso
dos autos, sobretudo porque o principal fundamento que levou a
Corte catarinense a acolher a prefacial foi o fato de não ter
considerado atendida plenamente a determinação do Tribunal
Superior Eleitoral de juntada de todos áudios da investigação. Vejase:
"[...]
X-) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO INTEGRAL, PELOS RECORRIDOS, DA
DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE
JUNTADA DE TODOS OS ÁUDIOS, TENDO HAVIDO A SELEÇÃO
DE ÁUDIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE FEITO - NÃO
DEMONSTRAÇÃO EFETIVA, POR PARTE DO RECORRIDO, DE
QUE
OS
DIÁLOGOS
ANTERIORMENTE
FALTANTES
APORTARAM AOS AUTOS IMPOSSIBILIDADE DE SE
VERIFICAR O CONTEXTO EM QUE AS CONVERSAS
OCORRERAM - GRAVE PREJUÍZO À DEFESA DOS
RECORRENTES ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - NÃO
DECRETAÇÃO DE NOVA NULIDADE DO FEITO, UMA VEZ QUE
JÁ FOI DADA OPORTUNIDADE AO RECORRIDO DE SANÁ-LA, E
NÃO O FEZ - PROVIMENTO DOS RECURSOS PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO" (Id 3988155, pág. 03).
Tal circunstância, a toda evidência, não ocorreu nos paradigmas
colacionados, nos quais, inclusive, se concluiu que as partes tiveram
amplo acesso às mídias, como se vê das ementas abaixo:
[...]
Interceptação telefônica. Degravação do áudio. Desnecessidade.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Mídias juntadas ao
processo antes do oferecimento das alegações finais. Prejuízo não
verificado.
1. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que, sendo à parte garantido o amplo acesso à mídia,
torna-se dispensável a transcrição integral dos diálogos
interceptados.
2. O agravante teve acesso ao inteiro teor das interceptações
telefônicas, sendo-lhe conferido o direito de exercer o contraditório
sobre as provas obtidas antes da apresentação de alegações finais,
o que revela a inexistência de mácula a contaminar o feito.
3. Agravo regimental desprovido". [Recurso Especial Eleitoral n.
54431, Acórdão, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura,
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Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 037, Data
24.02.2016, pág. 77]
[...]
"Representação por captação ilícita de sufrágio e conduta vedada.
Eleições 2010. Artigos 41-A 73 da Lei n. 9.504/97. Candidato
representado que ingeria em órgão público ambiental com a ajuda de
servidor representado. Deputado Estadual. Compra de voto e
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos. Preliminar de intempestividade e falta de interesse de
agir. Demanda ajuizada na data da diplomação. Obediência ao §12
do artigo 73 da Lei n. 9.504/97. Tempestividade. Rejeição. Preliminar
de atipicidade da conduta, falta de causa de pedir e indeferimento da
inicial. [...]
3. A preliminar de cerceamento de defesa consubstanciada em
ausências das mídias aos autos suscitada pela primeira vez na
Tribuna é matéria preclusa, em vista de que, nas várias
oportunidades dadas ao representado suscitante, jamais alegou tal
questão. Precedente do TSE. A despeito da preclusão e de
realmente tais mídias não constarem nos autos, o conteúdo atinente
das conversas estão nos presentes autos e nos próprios autos da
interceptação telefônica e de busca e apreensão, que, por sua vez,
encontram-se praticamente na íntegra nos autos da AIME n. 6-28,
demanda que possui fatos quase idênticos a esta demanda. As
mídias com o áudio das conversas não necessitaram ser trazidos
aos autos, já que há transcrição dos diálogos feita pela Policia
Federal. Preliminar rejeitada.
[...] [Representação n. 288, Acórdão n. 26296 de 19.11.2013,
Relatora Eva do Amaral Coelho, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 288, Data 12.12.2013, págs. 02 e 03]
04. Ante o exposto, ausentes os pressupostos de sua
admissibilidade, nego seguimento ao recurso interposto.
Intime-se.
À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para as
providências a seu cargo.
Florianópolis, 17 de março de 2020.
Desembargador JAIME RAMOS
Presidente
Florianópolis, 20 de março de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

Atos dos Relatores
Despachos
Publicação n. 165-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 0602263-51.2018.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ VITORALDO BRIDI
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO (PSTU) - ESTADUAL - SC
ADVOGADO: ALBERTO ALBIERO JUNIOR - OAB/RS49173
ADVOGADO: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO OAB/SP401806
ADVOGADO: RIVERA DA SILVA RODRIGUEZ VIEIRA OAB/SC41213
INTERESSADO: GABRIELA SANTETTI CELESTINO
ADVOGADO: ALBERTO ALBIERO JUNIOR - OAB/RS49173
ADVOGADO: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO OAB/SP401806
ADVOGADO: RIVERA DA SILVA RODRIGUEZ VIEIRA OAB/SC41213
INTERESSADO: SERGIO MURILO DE SOUZA
ADVOGADO: RIVERA DA SILVA RODRIGUEZ VIEIRA OAB/SC41213
DESPACHO
Certificada a regularização da representação processual, intime-se o
partido político para que se manifeste sobre o "Relatório de Exame
para Expedição de Diligências" (ID 3257105), exarado pela
Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCIA), no prazo de 3
(três) dias (Resolução TSE n. 23.553/2017, art. 72, § 2º).
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Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se o feito à
SCIA.
Intime-se.
Florianópolis, 18 de março de 2020.
JUIZ VITORALDO BRIDI, Relator
Florianópolis, 20 de março de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
Publicação n. 166-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PETIÇÃO (1338) Nº 0600151-41.2020.6.24.0000 - Biguaçu SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ CELSO KIPPER
REQUERENTE: REPUBLICANOS - ESTADUAL - SC
ADVOGADO: MARIO DAVI BARBOSA - OAB/SC30125
DESPACHO
Adoto o relatório efetuado pelo Juiz Vitoraldo Bridi, a quem os autos
foram primeiramente distribuídos:
Trata-se de requerimento formulado pelo Diretório Estadual do
Republicanos de Santa Catarina, em que se objetiva a imediata
regularização dos órgãos municipais da agremiação que se
encontram suspensos em razão do julgamento de contas como não
prestadas.
Preliminarmente, o requerente noticia tramitar neste Tribunal
processo de idêntica causa de pedir e pedido, formulado pelo
PODEMOS (PJe n. 0600146-19.2020.6.24.0000, Relator Juiz Celso
Kipper), pleiteando seja a distribuição destes autos feita por
"dependência", já que "constam naqueles autos manifestação dos
setores técnicos deste Tribunal, bem como do Parecer do
Procurador Regional Eleitoral, o que possibilita a análise conjunta
das ações, tendo em vista que a causa de pedir e os pedidos se
repetem e ante a urgência recíproca da matéria".
No mérito, afirma que a suspensão imposta aos órgãos partidários
municipais impede, na prática, a apresentação das contas, "uma vez
que não é gerada a Certidão de Composição Partidária, documento
exigido pela Receita Federal para quaisquer atos internos",
obstando, ainda, a utilização "do SPCA [Sistema de Prestação de
Contas Anual], uma vez que o mesmo recebe as informações do
SGIP [Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias] que,
por sua vez, não envia os dados do presidente e tesoureiro
necessários para a apresentação da respectiva prestação de
contas".
Diz que, "ao final desta situação, cria-se um ciclo vicioso em que o
partido irregular não consegue de jeito nenhum regularizar suas
contas por meio da respectiva prestação de contas".
Fundamenta o pedido, outrossim, na medida cautelar proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 6032, posteriormente referendada em plenário (acórdão
pendente de publicação), em que restou decidido que deve ser
afastada qualquer interpretação "que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal
penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de
registro, nos termos do art. 28 da Lei n. 9.096/1995".
Tece maiores considerações de fato e de direito, destacando a
necessidade de pronta regularização tendo em vista, dentre outras
circunstâncias, a iminência do encerramento da janela de filiação
partidária, razão pela qual requer a concessão de tutela provisória de
urgência "para determinar a ativação de todos os órgãos municipais
do Republicanos de Santa Catarina com o status ‘suspenso por falta
de prestação de contas', a fim de atender o teor da medida deferida
na ADI 6.032 do STF".
Sucessivamente, pugna pela concessão da liminar para determinar a
ativação dos diretórios municipais pelo prazo de 30 dias, "com o
objetivo de possibilitar a nomeação de membros da executiva
municipal pelo diretório Estadual do Republicanos a fim de tornar
possível a ação de regularização do diretório municipal, a
apresentação das contas e o atendimento dos prazos de filiação,
sendo retornados ao status anterior em caso de se verificar não
terem sido tomadas as providências estabelecidas".
Ainda de forma sucessiva, a concessão da tutela de urgência para
determinar a ativação de alguns diretórios específicos que menciona
(Balneário Rincão, Balneário Barra do Sul, Biguaçu, Canelinha
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Camboriú), "além de outros diretórios que possam vir a ser
apresentados", também pelo prazo de 30 dias, na forma do
parágrafo anterior.
Complemento o relatório efetuado por Sua Excelência transcrevendo
a decisão por ele exarada:
Assinalo, de pronto, que, na data de hoje (18.3.2020), houve a
concessão da tutela de urgência requerida pelo PODEMOS nos já
mencionados autos do Processo n. 0600146-19.2020.6.24.0000, da
relatoria do Juiz Celso Kipper, valendo transcrever, no que interessa,
o seguinte trecho da referida decisão:
"[...]
"Muito embora tenha havido pedido do Podemos de que a sustação
da suspensão fosse concedida a todos os partidos, entendo que a
agremiação não possui legitimidade para tanto. Não obstante, dando
máxima eficácia ao princípio democrático, considerando o número de
sanções dessa natureza aplicadas no Estado de Santa Catarina 802, segundo a Coordenadora de Eleições -, e a necessidade de se
garantir a participação do máximo possível de partidos nas eleições,
estendo a decisão aos demais partidos que se encontrem nesta
situação, cujos órgãos de direção estadual deverão ser cientificados
por meio eletrônico desta decisão, a fim de que instruam seus
órgãos municipais a aproveitar o prazo para as regularizações
devidas.
"[...]
"Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência
requerida, ad referendum do Plenário, nos termos da
fundamentação, a fim de sustar as sanções de suspensão do
registro ou anotação dos órgãos de direção municipal do Podemos
(PODE) em Santa Catarina aplicadas por sentenças transitadas em
julgado proferidas antes da concessão, no STF, da medida cautelar
na ADI 6032 pelo Min. Gilmar Mendes, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, a fim de que esses órgãos de direção possam requerer a
regularização das contas não prestadas que ensejaram as referidas
penalidades, cessando a eficácia da presente medida, após esse
prazo, àqueles que não apresentarem requerimentos viáveis nos
Juízos Eleitorais competentes, de acordo com a resolução aplicável
a cada exercício financeiro, de regularização das contas, e estendo
os efeitos desta decisão aos demais órgãos de direção partidária
deste estado que estejam na mesma situação, determinando: (a) a
intimação do partido requerente; (b) a cientificação dos órgãos de
direção estadual das agremiações inscritas em Santa Catarina, a fim
de que orientem os órgãos de direção municipais respectivos; (c) a
cientificação imediata de todos os Juízes Eleitorais do Estado; e (f) a
remessa de cópia desta decisão à Coordenadoria de Eleições, com
urgência, para as providências pertinentes" [grifei].
Como facilmente se observa, Sua Excelência, o Relator Juiz Celso
Kipper, houve por bem em estender os efeitos dessa decisão "aos
demais órgãos de direção partidária deste Estado que estejam na
mesma situação", o que abrange, naturalmente, os diretórios
municipais do Republicanos, ora requerente, pelo que, à evidência,
resta prejudicada a análise da tutela de urgência almejada nos
presentes autos.
Assentada essa premissa, penso assistir razão ao requerente no que
concerne à redistribuição destes autos, por prevenção, ao Juiz Celso
Kipper, Relator do já mencionado Processo n. 060014619.2020.6.24.0000, o que determino com fundamento no artigo 37,
incisos VII e XII, do Regimento Interno deste Tribunal Regional
Eleitoral (Resolução TRESC n. 7.847/2011).
Intime-se.
À Coordenadoria de Informação e Registro Processuais, para
providências.
Vieram-me, então, conclusos os autos.
É o relatório. Decido.
Trata-se de requerimento formulado pelo Diretório Estadual do
partido Republicanos a fim de que seja sobrestada a sanção de
suspensão da anotação de órgãos de direção municipal
determinadas em sentenças com trânsito em julgado, decorrentes da
não prestação de contas.
A situação explanada e os pedidos formulados são similares aos que
constam no Processo Administrativo n. 0600146-19.2020.6.24.0000,
cujo requerente é o Diretório Estadual do Podemos de Santa
Catarina, no qual proferi decisão monocrática contendo o seguinte
dispositivo:
Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência
requerida, ad referendum do Plenário, nos termos da
fundamentação, a fim de sustar as sanções de suspensão do
registro ou anotação dos órgãos de direção municipal do Podemos
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(PODE) em Santa Catarina aplicadas por sentenças transitadas em
julgado proferidas antes da concessão, no STF, da medida cautelar
na ADI 6032 pelo Min. Gilmar Mendes, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, a fim de que esses órgãos de direção possam requerer a
regularização das contas não prestadas que ensejaram as referidas
penalidades, cessando a eficácia da presente medida, após esse
prazo, àqueles que não apresentarem requerimentos viáveis nos
Juízos Eleitorais competentes, de acordo com a resolução aplicável
a cada exercício financeiro, de regularização das contas, e estendo
os efeitos desta decisão aos demais órgãos de direção partidária
deste estado que estejam na mesma situação, determinando: (a) a
intimação do partido requerente; (b) a cientificação dos órgãos de
direção estadual das agremiações inscritas em Santa Catarina, a fim
de que orientem os órgãos de direção municipais respectivos; (c) a
cientificação imediata de todos os Juízes Eleitorais do Estado; e (d) a
remessa de cópia desta decisão à Coordenadoria de Eleições, com
urgência, para as providências pertinentes.
(grifei)
Estou absolutamente de acordo com a decisão prolatada pelo Juiz
Vitoraldo Bridi: o pedido de tutela de urgência resta prejudicado,
pois, no momento, em virtude da decisão acima transcrita, não há o
que prover nestes autos.
Ante o exposto, determino: a) seja juntada a estes autos cópia da
decisão por mim proferida no Processo Administrativo n. 060014619.2020.6.24.0000; b) sejam estes autos apensados àquele PA, para
decisão conjunta; c) seja o requerente intimado desta decisão e da
inclusão do processo principal, para referendo da tutela de urgência,
na pauta de julgamentos da próxima sessão (tendo em vista o
adiamento da sessão de 18-03-2020, para o qual estava pautado); e
d) considero, neste momento, dispensável a juntada de novas
informações pela Coordenadoria de Eleições e a emissão de parecer
pelo Procurador Regional Eleitoral, que, contudo, deve ter vista dos
autos para a ciência do novo requerimento antes da realização da
sessão de julgamento.
Florianópolis, 19 de março de 2020.
JUIZ CELSO KIPPER, Relator

ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, à unanimidade, em desaprovar das contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
29.977,88 (vinte e nove mil reais e novecentos e setenta e sete
centavos), referente aos recursos do Fundo Partidário cuja utilização
regular não restou comprovada, nos termos do voto do Relator.
Florianópolis, 17 de março de 2020.
JUIZ VITORALDO BRIDI, RELATOR

Florianópolis, 20 de março de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

Decisões/Despachos

Acórdãos e Resoluções
Acórdãos
Publicação n. 163-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
ACÓRDÃO N. 34296
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 0601669-37.2018.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS
RELATOR: JUIZ VITORALDO BRIDI
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601669-37.2018.6.24.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO RAMOS PEREIRA
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCOS ANDERSON DA SILVA - OAB/SC37271
REQUERENTE: PAULO RAMOS PEREIRA
ADVOGADO: MARCOS ANDERSON DA SILVA - OAB/SC37271
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA ÚNICA
DESPESA CONTABILIZADA, CUJO FORNECEDOR É O PRÓPRIO
CANDIDATO
E
EM
VALOR
CORRESPONDENTE
À
INTEGRALIDADE DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
MOVIMENTADOS NA CAMPANHA ELEITORAL - OMISSÃO DE 27
(VINTE E SETE) DESPESAS ENCONTRADAS NA BASE DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL - TOTAL FALTA DE
CORRESPONDÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NAS CONTAS E AQUELA CONSIGNADA NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS ELETRÔNICOS - IRREGULARIDADES
DE
NATUREZA
GRAVE
COMPROMETIMENTO
DA
CONFIABILIDADE DAS CONTAS - NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA GLOSADA AO TESOURO NACIONAL PRECEDENTES
DESAPROVAÇÃO.

Florianópolis, 20 de março de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Não há publicações nesta data.

ZONAS ELEITORAIS
32ª Zona Eleitoral - Timbó
Atos Judiciais

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
(12377)
060000416.2020.6.24.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE TIMBÓ SC
Requerente: Partido Trabalhista Do Brasil - Pt Do B - Comissão
Provisória Municipal De Timbó, Avante - Santa Catarina - SC Estadual; Terezinha Ricardo Do Nascimento (Presidente) EeTiago
Ricardo De Melo (Tesoureiro) Exercício Financeiro 2015Advogados
do(a) Requerente: Ricardo Lucas da Silva Demonti - SC23935, Iran
Cesar Demonti - SC3351.Vistos etc.Trata-se de pedido de
regularização da prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2015, apresentado pelo Partido Avante de Timbó/SC
(antigo PT do B - Partido Trabalhista do Brasil) que haviam sido
julgadas anteriormente como não prestadas nos autos 9075.2016.6.24.0032.A manifestação (fl.07) informa que não houve
repasses de cotas do fundo partidário ou recursos de origem não
identificada. Conclui, finalmente, pela aparente ausência de
irregularidades. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se contra a
regularização das contas apresentadas (fl. 14).As contas
apresentadas após o julgamento como não prestadas não são
"novas contas", por isso não há um novo julgamento de mérito. Nos
moldes da legislação em vigor, a avaliação tem um escopo mais
limitado, com a finalidade precípua de identificação de fontes
vedadas, recursos de origem não identificada e irregularidade na
aplicação de recursos do Fundo Partidário (art. 58, § 1.º, inciso V,
alínea a e b, da Resolução TSE 23.604/2019).Ante o exposto,
declaro apresentadas as contas referentes ao Exercício Financeiro
de 2015 e determino a REGULARIZAÇÃO da situação do Partido
Avante de Timbó, com a finalidade de restabelecer o direito ao
recebimento das cotas de Fundo Partidário, bem como retirar
eventual penalidade de suspensão do registro ou anotação do órgão
de direção municipal, a partir da data desta decisão. Junte-se cópia
desta decisão aos autos onde tramitou a omissão.Oficie-se aos
órgãos de direção estadual e nacional do partido acerca da
apresentação das contas. Comunique-se, ainda, o TRE de Santa
Catarina o fim da suspensão do registro ou anotação partidária
fixada in casu.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após as anotações
necessárias, arquivem-se os autos.Timbó, 11 de março de
2020.Ubaldo Ricardo da Silva NetoJuiz Eleitoral
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PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600007-68.2020.6.24.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE TIMBÓ SC
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PPRESPONSÁVEL:
SILVIO DREVECKAdvogados do(a) REQUERENTE e dos
Responsáveis: LEONARDO BRUNO PEREIRA DE MORAES SC41094, ALESSANDRO BALBI ABREU - SC15740, LUIZ MAGNO
PINTO BASTOS JUNIOR - SC17935Vistos etc.Trata-se de
requerimento formulado pelo Partido Progressista (PP), por seu
Diretório Estadual, com o objetivo de obter a ativação do órgão
municipal do partido de Benedito Novo/SC, que se encontra
"suspenso por falta de prestação de contas", para regularizar as
contas "referentes aos exercícios respectivos e de solicitar a
anotação pelo sistema SGIPex.Considerando a decisão nos autos do
Processo Administrativo n.0600146-19.2020.6.24.0000, que sustou
as sanções de suspensão do registro ou anotação dos órgãos de
direção municipal do Podemos (PODE) em Santa Catarina pelo
prazo de sessenta dias, a fim de que esses órgãos de direção
possam requerer a regularização das contas não prestadas que
ensejaram as referidas penalidades, e estendeu os efeitos da
referida decisão aos demais órgãos de direção partidária do Estado
de Santa Catarina que estejam na mesma situação.Considerando
que se trata de decisão liminar, pelo prazo de sessenta dias,
referente às sanções de suspensão do registro ou anotação de todos
os órgãos de direção municipais do Estado de Santa Catarina
aplicadas por sentenças transitadas em julgado proferidas antes da
concessão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da medida
cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.
6032, possibilitando que esses órgãos de direção requeiram a
regularização das contas não prestadas que ensejaram as referidas
penalidades, situação que aponta para a perda de objeto do
presente procedimento.Intime-se a agremiação para, no prazo de 10
(dez) dias, falar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito,
sob pena de extinção do processo. Decorrido o prazo, certifique-se e
abra-se vista ao Ministério Público.Timbó, 23 de março de
2020.Ubaldo Ricardo da Silva NetoJuiz Eleitoral

34ª Zona Eleitoral - Urussanga
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Ação Penal nº 47-64.2018.6.24.0034
Autor: Ministério Público Eleitoral Réu: Tiago de MedeirosAdvogado:
Bruno Mazzucco Cardoso - OAB: 50337/SC
DECISÃO: 1. Tendo em vista a informação apresentada pela Chefe
de Cartório, determino o CANCELAMENTO da audiência designada
para o dia 27/03/2020, às 16h00min. 2. Publique-se. Intime-se. 3.
Após, retornem os autos conclusos para nova designação de data
para o ato.Urussanga, 24 de março de 2020. Karen GuolloJuíza
Eleitoral

65ª Zona Eleitoral - Itapiranga
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PET Nº 0600003-29.2020.6.24.0065
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 - TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE
TUNÁPOLIS,
GELSO
LUIS
MEOTTI,
MARINO
JOSE
FREYADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935DESPACHOVistos, etc.Diante da certidão retro,
intime-se o requerente para se manifestar, especificamente sobre o
interesse de agir, pois o TRE/SC atuará de ofício no caso. Prazo: 05
dias.Após o decurso do prazo ou manifestação, dê-se vista ao
Ministério Público Eleitoral.Itapiranga, 20 de março de 2020 Rodrigo
Pereira Antunes Juiz Eleitoral
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PET Nº 0600002-44.2020.6.24.0065
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 - TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE
TUNÁPOLIS,
GELSO
LUIS
MEOTTI,
MARINO
JOSE
FREYADVOGADO: LUIZ MAGNO PINTO BASTOS JUNIOR OAB/SC17935DESPACHOVistos, etc.Diante da certidão retro,
intime-se o requerente para se manifestar, especificamente sobre o
interesse de agir, pois o TRE/SC atuará de ofício no caso. Prazo: 05
dias. Após o decurso do prazo ou manifestação, dê-se vista ao
Ministério Público Eleitoral.Itapiranga, 20 de março de 2020Rodrigo
Pereira AntunesJuiz Eleitoral

102ª Zona Eleitoral - Rio do Sul
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 011/2020
CONVITE PARA A NOVA SESSÃO DE DIPLOMAÇÃO DOS
ELEITOS NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2020 DE
LAURENTINO NA 102ª ZONA ELEITORAL - RIO DO SUL (Código
Eleitoral, Lei n. 4.737/65, art. 215)
GIANCARLO ROSSI, Juiz-Presidente da Junta Eleitoral da 102ª
Zona, em razão do disposto no art. 215 do Código Eleitoral, Lei n.
4.737/65, e no Calendário Eleitoral instituído pela Resolução TRESC
n. 8.006/2019, e, ainda,
CONSIDERANDO as determinações prescritas no Decreto n. 515,
do Governo do Estado de Santa Catarina, e da Portaria P n.
48/2020, ambas de 17 de março de 2020,
CONSIDERANDO a Portaria 102 ZE n. 002/2020, que suspendeu a
Sessão Solene de diplomação dos eleitos no município de
Laurentino, marcada para 25 de março de 2020,
CONVIDA Marcelo Tadeo Rocha e Agenor Avi, eleitos nas Eleições
Suplementares de 2020 de Laurentino/SC, para a nova sessão de
diplomação, que será realizada no dia 27 de março de 2020, às
10h00, no Cartório Eleitoral de Rio do Sul.
Este Juízo adotará as recomendações gerais instituídas nos
protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina, podendo efetuar controle de acesso ao
local e adotar demais medidas restritivas e profiláticas que entender
necessárias.
Rio do Sul, 24 de março de 2020.
GIANCARLO ROSSI
Presidente da Junta Eleitoral

103ª Zona Eleitoral - Balneário Camboriú
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PET-ADM (12562) Nº 0600008-34.2020.6.24.0103
REQUERENTE: REPUBLICANOS - SANTA CATARINA - SC ESTADUAL Advogado: MARIO DAVI BARBOSA - SC 30125
Decisão:Trata-se de requerimento formulado pelo REPUBLICANOS SANTA
CATARINA
(PRB
PARTIDO
REPUBLICANO
BRASILEIRO), a fim de que seja autorizada a ativação do registro do
Órgão Municipal do Republicanos, (PRB) do município de Camboriú,
que no momento encontra-se suspensa em razão da sanção
aplicada por sentença transitada em julgado, decorrentes da não
prestação de contas. Alega que a sanção em tela acarreta a
regularização da das contas partidárias e, por conseguinte, dda
regularização da situação jurídica do órgão municipal do
partido.Aduz que com a promulgação da Lei 13.165/2015, a sanção
não possui mais amparo legal, já que o seu art. 37-A prevê como
penalidade para ausência de prestação de contas apenas a
suspensão de novas contas do Fundo Partidário.Argumenta, ainda, a
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sanção de suspensão da anotação de diretórios partidários é
inconstitucional, tendo sido deferida medida cautelar de suspensão
da penalidade em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI 6032.Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência,
nos termos do art. 300 do CPC, a fim de possibilitar a regularização
pretendida.Decido.Inicialmente, cumpre ressaltar, que a aplicação da
sanção de suspensão do registro do órgão partidário municipal se
deu por sentença devidamente transitada em julgado.A referida
penalidade foi aplicada com fundamento no art. 48, caput, e § 2º, da
Resolução do TSE nº 23.546/2017, em decorrência da constatação
de que o órgão municipal em questão não prestou as contas
partidárias. Tal como mencionado pelo requerente, a previsão de
suspensão do registro, prevista no dispositivo supracitado, foi objeto
de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032, tendo
o relator, Min. Gilmar Mendes, em sede liminar, deferido a tutela
cautelar para "conferir interpretação conforme à Constituição às
normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art.
48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da
Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do
órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma
automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser
aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do
art. 28 da Lei 9.096/1995. (...)" Considerando que na decisão
proferida na ADI cautelarmente, possui, nos termos do art. 10, § 1º,
da Lei nº 9.868/1999, efeito automático ex nunc e não foi concedida
eficácia retroativa pelo ministro relator, o caso dos autos, a priori,
não seria abarcado por ela, mantendo-se inalterada a sanção de
suspensão ao órgão municipal requerente.A discussão relativa a
situação dos diretórios que se encontram com os registros
suspensos por sentença transitada em julgado antes da liminar
concedida pelo STF, foi levada ao Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina, nos autos do processo administrativo autos nº
0600146-19.2020.6.24.0000, no qual o relator Celso Kipper, em
18.3.2020, por decisão monocrática, deferiu parcialmente a tutela de
urgência em favor de diretório estadual para sustar as sanções de
suspensão do registro ou anotação dos órgãos de direção municipal
aplicadas por sentenças transitadas em julgado proferidas antes da
concessão, no STF, da medida cautelar na ADI 6032 pelo Min.
Gilmar Mendes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e estendeu os
efeitos dessa decisão aos demais órgãos de direção partidária deste
estado que estejam na mesma situação.No teor da decisão
consignou-se que:O procedimento de regularização de contas
julgadas não prestadas, previsto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/2017 antes transcrito, possui três prescrições fundamentais
para o exame do caso em julgamento: a primeira, é que o
requerimento de regularização pode ser apresentado pelo próprio
órgão partidário cujos direitos estão suspensos - impossibilitado, no
caso concreto, consoante exposto pelo requerente e confirmado pela
Coordenadoria de Eleições - ou pelo hierarquicamente superior; a
segunda é que o requerimento deve observar o rito previsto para o
processamento da prestação de contas, no que couber, e a terceira,
é que não deve ser recebido com efeito suspensivo, consignando o §
4º que a situação de inadimplência do órgão partidário somente deve
ser levantada após o recolhimento dos valores devidos e o
cumprimento das sanções impostas na decisão que julgar o pedido
de regularização.Portanto, no caso concreto, o requerimento que o
órgão de direção municipal está impedido tecnicamente de fazer,
poderia ser feito pelo órgão de direção estadual, conforme prevêem
as resoluções, ou mesmo, como bem sugeriu o Procurador Regional
Eleitoral, por meio de peticionamento eletrônico, uma vez que, como
já visto, a agremiação com a anotação suspensa não consegue
prestar as contas no Sistema de Prestação de Contas Anuais
(SPCA). De fato, como consignou o douto Procurador Regional
Eleitoral, a questão é meramente técnica e poderia ser resolvida com
medidas simples, como o peticionamento efetuado pelo órgão de
direção estadual ou pela dispensa de prestação de contas por meio
do SPCA, admitindo-se o peticionamento eletrônico, como já foi dito.
Poder-se-ia até mesmo cogitar de este Tribunal solicitar ao TSE
reformulações nos sistemas envolvidos, a fim de corrigir as
inconsistências.Todavia, considerando os já destacados (a) rito para
o processamento do requerimento de regularização, que é igual ao
da prestação de contas, e (b) expressa previsão de impossibilidade
de recebimento do requerimento com efeito suspensivo, corre-se
sério risco de inviabilizar a participação da agremiação requerente e
de muitas outras que se encontram na mesma situação no pleito
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vindouro, tendo em vista que o calendário eleitoral adentra em um
momento em que estão previstas atividades essenciais, que
dependem dos sistemas da Justiça Eleitoral para se
perfectibilizarem.Registro, ainda, que o art. 4º da Lei n. 9.504/1997
estabelece que, para participar do pleito, o partido precisa ter órgão
de direção constituído na circunscrição - neste caso, o município até a data da convenção (que deve ser realizada de 20 de julho a 5
de agosto de 2020, de acordo com o art. 80, caput, da Lei n.
9.504/1997).Portanto, sem uma medida de urgência para sobrestar,
ainda que temporariamente, a suspensão da anotação, a fim de que
os partidos possam requerer a regularização das contas julgadas
não prestadas, é possível que a demora no exame dos pedidos
inviabilize atos como as comunicações das filiações partidárias
efetuadas à Justiça Eleitoral visando às futuras candidaturas, que
deverão ser realizadas por meio do Sistema de Filiação Partidária
(FILIA) na segunda semana do mês de abril para comprovarem a
filiação para o pleito deste ano (art. 11, caput, da Resolução TSE n.
23.596/2019). Persistindo a não regularização, não poderá o partido
registrar candidatos se até a data de realização de sua convenção
não possuir órgão de direção anotado na circunscrição.Diante de
tudo isso, entendo que este Tribunal precisa, com urgência, adotar
uma medida que possibilite às agremiações ao menos ingressar com
os requerimentos de regularização de contas para o futuro
afastamento das sanções aplicadas.Contudo, apesar de não haver
dúvida de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal afastou
qualquer interpretação dos dispositivos das resoluções questionadas
que permitisse a aplicação da sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário regional ou municipal de forma
automática, como mera consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, não é possível a este Tribunal, no momento,
adotá-la nos casos em que a decisão de não prestação de contas
transitou em julgado antes da concessão da medida cautelar pelo
Ministro Gilmar Mendes, pois persistem dúvidas quanto ao seu efeito
em relação às sentenças que já transitaram em julgado e o acórdão,
como se sabe, ainda não foi publicado.Penso que, diante do
desenrolar do calendário eleitoral, a fim de permitir o exame dos
pedidos de regularização pelos Juízos Eleitorais aos quais forem
dirigidos e, ainda, considerando a necessidade de aguardar-se a
publicação do acórdão do STF ou de aprofundar os estudos para a
solução do problema, o prazo de 60 (sessenta) dias é o mais
indicado.Diante disso, acolho o pedido de tutela de urgência do
requerente, para, em consonância com a decisão proferida nos autos
nº 0600146-19.2020.6.24.0000, sustar, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção municipal do Republicanos (PRB) de Camboriú, a fim de que
possa requerer a regularização das contas não prestadas que
ensejaram as referidas penalidades, cessando a eficácia da presente
medida após esse prazo, caso não apresente requerimento, de
acordo com a resolução aplicável ao caso, de regularização das
contas. Intimem-se. Balneário Camboriú, 20 de março de
2020.Eduardo CamargoJuiz Eleitoral
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