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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Atos da Presidência
Decisões
Publicação n. 258-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600073-52.2017.6.24.0000
- Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR(A): JAIME PEDRO BUNN
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP)
- ESTADUAL - SC
ADVOGADO: JAQUELINE ALVES - OAB/SC24425
ADVOGADO: ALCEU JOSE NUNIS JUNIOR - OAB/SC23053
INTERESSADO: CIRIO VANDRESEN
ADVOGADO: JAQUELINE ALVES - OAB/SC24425
ADVOGADO: ALCEU JOSE NUNIS JUNIOR - OAB/SC23053
INTERESSADO: LEONARDO DA SILVA LUIZ
ADVOGADO: JAQUELINE ALVES - OAB/SC24425
ADVOGADO: ALCEU JOSE NUNIS JUNIOR - OAB/SC23053
INTERESSADO: EDSON TAVARES DE MELO
INTERESSADO: MARIANA COSTA DE MELO DIAZ
REQUERENTE: PATRIOTA - ESTADUAL - SC
INTERESSADO: VANDERSON VALCI SOARES
INTERESSADO: ESTEVAN PORTES DO NASCIMENTO
DECISÃO
R.H.

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br

Ano 2020, Número 77

Florianópolis, terça-feira, 19 de maio de 2020.

Trata-se de notificação do Partido Republicano Progressista (PRP),
incorporado ao PATRIOTA[1], com vistas ao recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia atualizada[2] de R$ 1.314,59 (um mil,
trezentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) - referente
ao valor original de R$ 1.000,00 (um mil reais), relativo a recursos de
origem não identificada, no exercício financeiro de 2015 -, conforme
determinado no Acórdão n. 33.506 (Id 1373605).
Diante da ausência de comprovação do recolhimento devido
(certidão Id 4223855), abriu-se vista dos autos à Advocacia-Geral da
União (AGU) para fins de cobrança (Id 4223955).
Retornam com requerimento da AGU solicitando o "arquivamento
provisório do feito até nova manifestação da União", tendo em vista
que "está realizando diligências extrajudiciais para tratativas de
acordo/pagamento com o devedor" (Id 4229955).
Nesse contexto, defiro o pedido e determino o arquivamento
provisório dos autos aguardando-se novo pronunciamento da AGU.
À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para as
providências a seu cargo.
Florianópolis, 15 de maio de 2020.
Desembargador JAIME RAMOS
Presidente
[1] Consoante comunicação eletrônica recebida do Tribunal Superior
Eleitoral (Id 2279905).
[2] Em 05.04.2019 (Id 1691705).
Florianópolis, 18 de maio de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais.
Publicação n. 257-20/CRIP - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600238-31.2019.6.24.0000 Lacerdópolis - SANTA CATARINA
RELATOR(A): FERNANDO CARIONI
RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL - PU/SC
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) MUNICIPAL - LACERDÓPOLIS - SC
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SERPA - OAB/SC13355
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) ESTADUAL - SC
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SERPA - OAB/SC13355
DECISÃO
R.H.
01. A União Federal, por meio da Procuradoria-Geral da União da 4ª
Região, interpôs recurso especial (Id 3951705) em face da decisão
consubstanciada no Acórdão n. 34.277 (Id 3925355), por meio do
qual este Tribunal, à unanimidade, não conheceu do agravo de
instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo
Juiz da 85ª Zona Eleitoral nos autos da prestação de contas do
Partido Social Democrático (PSD) de Lacerdópolis (PC 15181.2017.6.24.0037), na qual restou indeferido pedido da União, em
fase de cumprimento de sentença (Id 3925355, pág. 2).
O recorrente fundamentou o cabimento do recurso no art. 276, inciso
I, alínea "a", do Código Eleitoral, alegando, em síntese, que "a
decisão recorrida foi proferida contra expressa disposição de lei: o
artigo 183, do Código de Processo Civil e o artigo 6º, da Lei 9.028/95
[, ao considerar] que ‘nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei n.
9.028/1995, é válida a intimação pessoal realizada mediante carta
registrada com aviso de recebimento endereçada ao procurador
público, na hipótese em que não existir representação judicial da
União na sede do Juízo", argumentando que o enunciado "do § 1º do
artigo 183 [do CPC] é cristalino ao referir que ‘a intimação pessoal
far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico'". (Id 3951705, págs.
5-6).
02. O recurso foi interposto antes mesmo do início do prazo,
consoante comprova a certidão da Seção de Comunicação de Atos
Processuais (Id 4006755) e o protocolo da interposição do recurso
especial (Id 3951705).
03. Para que seja admitido, cumpre à 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 recurso está fundado apenas no primeiro pressuposto, o qual, no
entanto, não restou demonstrado, na medida em que a recorrente
limitou-se a manifestar inconformismo com a decisão prolatada no
acórdão recorrido, pretendendo, a toda evidência, seja ela
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reexaminada e ajustada a sua interpretação, no sentido da
tempestividade do agravo de instrumento, pelas razões sintetizadas
no item 02.
Esta Corte, em contrapartida, ao interpretar os dispositivos tidos por
violados, concluiu que a intimação foi válida e que o recurso é
intempestivo, como resta evidenciado na ementa abaixo reproduzida:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016 - PRAZO RECURSAL - PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - PREVALÊNCIA DO CÓDIGO ELEITORAL
(ART. 258) - INOBSERVÂNCIA DO TRÍDUO LEGAL INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA UNIÃO
POR CARTA REGISTRADA - POSSIBILIDADE (LEI N. 9.028/95,
ART. 6º, § 2º) - PRECEDENTES DO STJ - NÃO CONHECIMENTO.
1. Em regra, todo e qualquer recurso interposto contra decisão
proferida em processo de natureza eleitoral deve ser interposto no
prazo de três dias ‘da publicação do ato, resolução ou despacho'
(CE, art. 258).
Esse preceito processual somente não prevalecerá diante de
dispositivo específico disciplinando a matéria de modo diverso.
O agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na
fase de cumprimento de sentença de desaprovação de contas
partidárias deve ser interposto no referido tríduo legal, já que as
normas disciplinadoras da matéria não estabelecem prazo recursal
distinto.
2. Nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.028/1995, é válida a
intimação pessoal realizada mediante carta registrada com aviso de
recebimento endereçada ao procurador público, na hipótese em que
não existir representação judicial da União na sede do Juízo" (Id
3925355, pág. 1).
É consabido que o fato de haver interpretações dissonantes não é
suficiente a ensejar a subida do recurso especial: a afronta a
embasá-lo deve ser direta e expressa, e não subjetiva, pessoal, de
sorte que o puro e simples inconformismo da parte com o veredicto
não autoriza a sua admissão.
Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça: "[para que o
recurso especial seja admitido] a afronta deve ser direta - contra a
literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de
interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, que dão ensejo a
debates na seara judicial" (STJ, Segunda Seção, AR n. 3748/SC,
Min. Maria Isabel Galotti, DJe de 02.03.2015).
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, 7 de maio de 2020.
Desembargador JAIME RAMOS
Presidente
Florianópolis, 15 de maio de 2020.
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

Atos dos Relatores
Despachos
Publicação n. 260-2020/CRIP
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600151-12.2018.6.24.0000
- Florianópolis - SANTA CATARINA
RELATOR(A): RODRIGO FERNANDES
REQUERENTE: REPUBLICANOS - ESTADUAL - SC
ADVOGADO: MARIO DAVI BARBOSA - OAB/SC30125
INTERESSADO: SERGIO MOTTA RIBEIRO
ADVOGADO: MARIO DAVI BARBOSA - OAB/SC30125
INTERESSADO: VERA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES
ADVOGADO: MARIO DAVI BARBOSA - OAB/SC30125
DESPACHO
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017
apresentada pelo Partido Republicanos de Santa Catarina.
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A unidade técnica, ao analisar os documentos juntados com a inicial,
emitiu relatório de exame para expedição de diligências (ID
1243455), solicitando a manifestação do partido sobre os
apontamentos feitos.
Da manifestação da Secretaria de Controle Interno e Auditoria
(SCIA) deste Tribunal o Republicanos solicitou dilação de prazo para
apresentação de documentos (ID 1464405), o que foi deferido pelo
então Relator Juiz Fernando Luz da Gama Lobo D'Eça (ID 1465955).
Posteriormente, a agremiação apresentou petições e documentos,
conforme solicitado pela unidade técnica (ID's 1596755 e 1608605).
Em prosseguimento ao exame das contas a unidade técnica
apresentou relatório conclusivo manifestando-se pela desaprovação
das contas e devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
1.274,00 (ID 4137305).
Vieram os autos conclusos.
Diante do presente quadro processual, em vista do registro da SCIA
de que no relatório conclusivo não foram detectadas novas
irregularidades além daquelas já relatadas anteriormente, necessário
que se dê o andamento do feito de acordo com as disposições da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Assim, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino a intimação do partido político para oferecimento de
razões finais no prazo de 05 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo da grei partidária, independentemente da
apresentação de razões finais, remeta-se o processo à Procuradoria
Regional Eleitoral, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se. À CRIP para as providências cabíveis.
Florianópolis, 15 de maio de 2020.
JUIZ RODRIGO FERNANDES
Relator
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 0600146-87.2018.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - ESTADUAL -SC
ADVOGADO: BRUNO NORONHA BERGONSE - OAB/SC32088
INTERESSADO: JOAO PAULO KARAM KLEINUBING
ADVOGADO: BRUNO NORONHA BERGONSE - OAB/SC32088
INTERESSADO: MARCONI KIRCH
ADVOGADO: BRUNO NORONHA BERGONSE - OAB/SC32088
INTERESSADO: PAULO GILBERTO GOUVEA DA COSTA
ADVOGADO: BRUNO NORONHA BERGONSE - OAB/SC32088
INTERESSADO: MARCELO GUARALDI BOHRER
ADVOGADO: BRUNO NORONHA BERGONSE - OAB/SC32088
DESPACHO
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017
apresentada pelo Partido Democratas - DEM de Santa Catarina.
A unidade técnica, ao analisar os documentos juntados com a inicial,
solicitou a complementação das peças apresentadas pelo partido (ID
26280).
Da manifestação da Secretaria de Controle Interno e Auditoria
(SCIA) deste Tribunal o Democratas apresentou manifestação e
documentos (ID 27287).
A agremiação foi devidamente intimada para manifestação sobre o
conteúdo do relatório de exame para expedição de diligências (ID
1311755), apresentando petição e documentos (ID 1445655).
Em prosseguimento ao exame das contas a unidade técnica
apresentou relatório conclusivo manifestando-se pela desaprovação
das contas e devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
2.501,23 (ID 4137255).
Vieram os autos conclusos.
Diante do presente quadro processual, em vista do registro da SCIA
de que no relatório conclusivo não foram detectadas novas
irregularidades além daquelas já relatadas anteriormente, necessário
que se dê o andamento do feito de acordo com as disposições da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Assim, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n. 23.604/2019,
determino a intimação do partido político para oferecimento de
razões finais no prazo de 05 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo da grei partidária, independentemente da
apresentação de razões finais, remeta-se o processo à Procuradoria
Regional Eleitoral, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se. À CRIP para as providências cabíveis.
Florianópolis, 15 de maio de 2020.
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JUIZ RODRIGO FERNANDES
Relator
Florianópolis, 19 de maio de 2020
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

Pauta de Julgamentos
Judicial
Sessão do dia 28 de maio de 2020 - Horário de início: 17 horas
(por videoconferência)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600163-89.2019.6.24.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 NÃO
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS
PROCESSO
ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (PAE) N. 18.390/2019
RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
POLO ATIVO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) ESTADUAL - SC (REQUERENTE)
POLO ATIVO: CAROLINE BELLAGUARDA DE AZEVEDO,
MESSIAS SILVA MANARIM (INTERESSADOS)
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0601583-66.2018.6.24.0000
ELEIÇÃO 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO
POLÍTICO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
ESTADUAL
RELATOR: JUIZ VITORALDO BRIDI
POLO ATIVO: REDE SUSTENTABILIDADE (REDE) - ESTADUAL SC (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): AUGUSTO JOSÉ WANDERLINDE OAB/SC
0029551
POLO ATIVO: CARLOS EDUARDO FREITAS DO ROSARIO,
NELSON ZUNINO NETO (INTERESSADOS)
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600013-79.2017.6.24.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
RELATOR: JUIZ JAIME PEDRO BUNN
POLO ATIVO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) ESTADUAL - SC (REQUERENTE)
ADVOGADO(S): MAURO ANTONIO PREZOTTO OAB/SC 12082,
RENATA PEREIRA GUIMARAES OAB/SC 34533
POLO ATIVO: CLAUDIO ANTONIO VIGNATTI, EDNA MARIA
BASTOS, MARCELO SILVEIRA FORMIGA (INTERESSADOS)
ADVOGADO(S): GABRIEL MOURAO KAZAPI OAB/SC 23023)
POLO ATIVO: MILTON MENDES DE OLIVEIRA, IRIO CORREA
(INTERESSADO)
ADVOGADO(S): MAURO ANTONIO PREZOTTO OAB/SC 12082
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)
RECURSO ELEITORAL N. 0600350-97.2019.6.24.0000
RECURSO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - ÓRGÃO
MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO - (2003) - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS RECURSO NOS AUTOS DO(A) PC N. 9-21.2018.6.24.0012 DA 12ª
ZONA ELEITORAL - FLORIANÓPOLIS - PROCESSO FÍSICO
CONVERTIDO EM ELETRÔNICO
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
POLO ATIVO: AVANTE (AVANTE) - NACIONAL (RECORRENTE)
ADVOGADO(S): CAMILA SOARES DE OLIVEIRA OAB/MG 112051,
DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA OAB/MG 104717, LUCAS
AMARAL GONCALVES OAB/MG 168301
TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL - SC (FISCAL DA LEI)

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br

Ano 2020, Número 77

Florianópolis, terça-feira, 19 de maio de 2020.

Observação: a sessão plenária poderá ser acessada, pelos
advogados, no ambiente de videoconferência por meio do endereço
eletrônico https://meet.google.com/brm-wbcq-rkd e poderá ser
acompanhada com transmissão ao vivo pelo canal do TRESC no
youtube (https://www.youtube.com/user/canalTRESC), nos termos
da Resolução TRESC 8013/2020.
Coordenadoria de Apoio ao Pleno.
Florianópolis, 19 de maio de 2020.

Acórdãos e Resoluções
Acórdãos
Publicação n. 259-2020/CRIP
ACÓRDÃO N. 34317
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N. 0601551-61.2018.6.24.0000
- FLORIANÓPOLIS
RELATOR: JUIZ CELSO KIPPER
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601551-61.2018.6.24.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ONEIDE DE PAULA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO:
AUGUSTO
JOSÉ
WANDERLINDE
OAB/SC0029551A
REQUERENTE: ONEIDE DE PAULA
ADVOGADO:
AUGUSTO
JOSÉ
WANDERLINDE
OAB/SC0029551A
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM A CONTABILIZAÇÃO, NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO USO DE VEÍCULOS - ALEGAÇÃO
DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO - PROPRIEDADE DE
QUATRO AUTOMÓVEIS DECLARADA NO REGISTRO DE
CANDIDATURA - CESSÃO DE USO DE VEÍCULO POR TERCEIRO
- COMPROVAÇÃO DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO É
FILHO DO CANDIDATO - CESSÕES COMPROVADAS, NOS
TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 63, § 3º, III, DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.553/2017 - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEIS COMPATÍVEL COM A
UTILIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS EM CAMPANHA DE
ABRANGÊNCIA
ESTADUAL
DESNECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM QUE CONSTEM AS
PLACAS DOS VEÍCULOS ABASTECIDOS - PRECEDENTE MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES DE
2018 - ANOTAÇÃO DE RESSALVA - SINALIZAÇÃO DO PLENO
QUANTO
À
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DESTE
ENTENDIMENTO PARA O PRÓXIMO PLEITO, À LUZ DO
DISPOSTO NO ART. 60, § 3º, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/2019 E DA CONSTATAÇÃO DE QUE AQUELA
COMPROVAÇÃO PROPICIARIA FISCALIZAÇÃO MAIS EFETIVA
DOS GASTOS DE CAMPANHA COM COMBUSTÍVEIS.
OMISSÃO DE DUAS DESPESAS, REALIZADAS COM O MESMO
FORNECEDOR - IDENTIFICAÇÃO DESSAS DESPESAS NA BASE
DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL MEDIANTE O CONFRONTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM AS NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS - IRREGULARIDADE SANADA APENAS EM
RELAÇÃO A UM DOS DOCUMENTOS FISCAIS, EMITIDO PELO
FORNECEDOR PARA A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
ADQUIRIDAS MEDIANTE OUTRA NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE
QUALQUER ESCLARECIMENTO PARA A OMISSÃO DE DESPESA
NO VALOR DE R$ 545,00 - OMISSÃO QUE REPRESENTA
APENAS 0,9% DO TOTAL DE DESPESAS CONTRATADAS NA
CAMPANHA - ANOTAÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESA IDENTIFICADA NA BASE DE DADOS DA
JUSTIÇA ELEITORAL - IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS
CONTRATADOS COM O FACEBOOK - DESPESAS LANÇADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS, MAS SEM REFERÊNCIA ÀS NOTAS
FISCAIS RELATIVAS AOS PAGAMENTOS EFETUADOS INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - NOTA FISCAL EMITIDA PELO
FACEBOOK, RESPALDANDO PARTE DOS GASTOS IRREGULARIDADE DE PEQUENA MONTA, QUE REPRESENTA
0,7% DO TOTAL DE DESPESAS CONTRATADAS PELO
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CANDIDATO - ANOTAÇÃO DE RESSALVA - NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DE PARTE DOS
RECURSOS DO FEFC UTILIZADOS PARA PAGAMENTO E NÃO
COMPROVADOS POR NOTA FISCAL (R$ 30,28).
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, por maioria - vencido o Juiz Jaime Pedro Bunn, que as
desaprovava -, em aprovar com ressalvas as contas de campanha,
determinando o recolhimento a ao Tesouro Nacional o valor de R$
30,28 (trinta reais e vinte e oito centavos), correspondente a
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) sem a devida comprovação documental, nos
termos do voto do Relator.
Florianópolis, 12 de maio de 2020.
JUIZ CELSO KIPPER, RELATOR
ACÓRDÃO N. 34338
RECURSO ELEITORAL (11548) N. 0600403-78.2019.6.24.0000 BOCAINA DO SUL
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
RECURSO ELEITORAL Nº 0600403-78.2019.6.24.0000
RECORRENTE:
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA (PSDB) - MUNICIPAL - BOCAINA DO SUL - SC
ADVOGADO: ANDREA BEDUSCHI ANTONIOLLI AZAMBUJA OAB/SC8941
ADVOGADO: MARCO ANTONIO KOERICH DE AZAMBUJA OAB/SC9190
ADVOGADO: BERNARDO CORREA DE SOUSA PESSI OAB/SC39362
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIRETÓRIO
MUNICIPAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - SENTENÇA
QUE DESAPROVOU AS CONTAS PELA FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO DAS
CONTAS
BANCÁRIAS
ABERTAS
JUNTADAS
PELO
RECORRENTE DEMONSTRANDO QUE À ÉPOCA EXISTIAM
CONTAS ATIVAS EM NOME DO PARTIDO - A DESNECESSIDADE
DE ABERTURA DA CONTA CORRENTE É PERMISSIVO QUE NÃO
AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS QUANDO HÁ CONTAS ABERTAS IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA REAL MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REALIZADA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO
- FALHA DE NATUREZA GRAVE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- DESPROVIMENTO DO RECURSO.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar
provimento, nos termos do voto do Relator.
Florianópolis, 12 de maio de 2020.
JUIZ RODRIGO FERNANDES, RELATOR
ACÓRDÃO N. 34343
RECURSO ELEITORAL (11548) N. 0600208-93.2019.6.24.0000 BARRA VELHA
RELATOR: JUIZ RODRIGO FERNANDES
RECURSO ELEITORAL Nº 0600208-93.2019.6.24.0000
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) MUNICIPAL - BARRA VELHA - SC
ADVOGADO: ANTONIONI LUCAS COSTA MAGALHAES OAB/SC39216
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIRETÓRIO
MUNICIPAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - SENTENÇA QUE
JULGOU NÃO PRESTADAS AS CONTAS - FALTA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO CONTA BANCÁRIA ABERTA A PARTIR DE AGOSTO DE 2018 INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
VALORES
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS E DE ARRECADAÇÃO DE BENS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO - CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA
PREVISTA EM LEI (LEI N. 9.096/1995, ART. 32, § 4º) INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA UNIDADE TÉCNICA DA
JUSTIÇA ELEITORAL INFORMANDO QUE NÃO HOUVE
MOVIMENTAÇÃO DE VALORES NAS CONTAS VIA SISTEMA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
ULTERIOR QUE AFASTA A OBRIGAÇÃO DE ABRIR CONTA
BANCÁRIA E DE PRESTAR CONTAS QUANDO INEXISTIR A
ARRECADAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE RECEITAS (LEI N.
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9.096/1995, ART. 32, § 4º E ART. 42, § 1º) - APLICAÇÃO IMEDIATA
DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS A TODOS OS PROCESSOS
EM ANDAMENTO, AINDA QUE JULGADOS, MAS NÃO
TRANSITADOS EM JULGADO (LEI N.13.831/2019, ART. 3º) RECURSO PROVIDO - PRECEDENTES - APROVAÇÃO DAS
CONTAS.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar
provimento, para julgar aprovadas as contas do Partido Socialista
Brasileiro de Barra Velha, nos termos do voto do Relator.
Florianópolis, 14 de maio de 2020.
JUIZ RODRIGO FERNANDES, RELATOR
Florianópolis, 19 de maio 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
4ª Zona Eleitoral - Bom Retiro
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600003-18.2020.6.24.0004 /
004ª ZONA ELEITORAL DE BOM RETIRO SC
INTERESSADO: GERVASIO STANGE, DIRETORIO MUNICIPAL
DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO, PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - URUBICI - SC - MUNICIPAL
DESPACHO
Aguarde-se o prazo determinado para manifestação dos
interessados.
Ato contínuo, com ou sem manifestação, vista ao Ministério Público
Eleitoral por 5 (cinco) dias.
Após, voltem conclusos para decisão.
Bom Retiro, 15 de maio de 2020.
Edison Alvanir Anjos de Oliveira Junior
Juiz Eleitoral

8ª Zona Eleitoral - Canoinhas
Atos Judiciais
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parágrafo 7º, do Código Eleitoral e artigo 7º, parágrafo 1º da Lei n.º
6.996/1982.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume, pelo prazo de
15 dias. Em Canoinhas-SC, 19 de maio de 2020. Eu, Fabiano Costa
Belinski, Chefe de Cartório, digitei-o.
Fabiano Costa Belinski
Chefe de Cartório
Assinatura por delegação judicial
Portaria n. 03/2019
Edital n.º 16/2016
A Excelentíssima Srª. Drª. Dominique Gurtinski Borba Fernandes,
MMª. Juíza Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de Canoinhas, no uso de
suas atribuições legais, torna pública, com fundamento no artigo 45,
parágrafo 6º e artigo 57, ambos do Código Eleitoral, a lista de
eleitores que tiveram o pedido de alistamento e/ou transferência
indeferidos, referente ao período de 1º/5/2020 a 15/5/2020, cuja
listagem encontra-se disponível em Cartório e também na internet no
site
http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamentoeleitoral/index.html, do que caberá recurso na forma dos artigos 45,
parágrafo 7º, do Código Eleitoral e artigo 7º, parágrafo 1º da Lei n.º
6.996/1982.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume, pelo prazo de
15 dias. Em Canoinhas-SC, 19 de maio de 2020. Eu, Fabiano Costa
Belinski, Chefe de Cartório, digitei-o.
Fabiano Costa Belinski
Chefe de Cartório
Assinatura por delegação judicial
Portaria n. 03/2019

10ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 10/2020
Prazo: 15 (quinze) dias
De ordem do Excelentíssimo Dr. Fabiano Antunes da Silva, Juiz da
10ª Zona Eleitoral, nos termos da Portaria de n.º 09/2019,
Torno público, com fundamento no art. 45, § 6º e art. 57 do Código
Eleitoral, a relação*, anexa a este, de inscrições, transferências
eleitorais e revisões processadas e regularmente incluídas no
cadastro eleitoral, no período de 1º/05/2020 a 15/05/2020, 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 dezenove dias
do mês de maio do ano de dois mil e vinte.
Danielle de Oliveira Gomes
Chefe de Cartório substituta
(autorizada pela Portaria n.º 09/2019)
*A respectiva relação encontra-se disponível para consulta em
cartório, bem como no site do TRESC em http://apps.tresc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamento-eleitoral/index.html

Editais
Edital n.º 15/2020
A Excelentíssima Sra. Dra. Dominique Gurtinski Borba Fernandes,
MMª. Juíza Eleitoral da 08ª Zona Eleitoral de Canoinhas, no uso de
suas atribuições legais, torna pública, com fundamento no artigo 45,
parágrafo 6º e artigo 57, ambos do Código Eleitoral, a lista de novos
eleitores inscritos e/ou transferidos, para os municípios de
Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Major Vieira e Três Barras,
referentes ao período de 1/5/2020 a 15/5/2020, cuja listagem
encontra-se disponível em Cartório e também na internet no site
http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamentoeleitoral/index.html, do que caberá recurso na forma dos artigos 45,

13ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600016-90.2020.6.24.0012 /
013ª ZONA ELEITORAL DE FLORIANÓPOLIS SC
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
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Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO DAVI BARBOSA - OAB
SC30125
INTERESSADO: CLAUDIO FORTUNATO ALBINO
Advogado do(a) INTERESSADO: MARIO DAVI BARBOSA - OAB
SC30125
SENTENÇA
De acordo com a documentação acostada verifica-se que o
interessado manifestou-se no sentido de filiar-se no Partido
Republicano Brasileiro - PRN (Republicanos de Florianópolis), para
tanto requer a inclusão e processamento de sua filiação com data de
17/03/2020, em lista especial, dentro do cronograma legal, com data
de 17/03/2020.
Conforme a Resolução 23.596 do TSE:
Art.11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada
ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para
efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os
seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também,
o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e
a data do deferimento das respectivas filiações.
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste
artigo, será considerada a última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que
cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve
o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o
disposto no art. 16 desta resolução.
Sendo assim, defiro o pedido de CLAUDIO FORTUNATO ALBINO e
determino a intimação por e-mail do Partido para que, no prazo de
10 dias, regularize a situação do eleitor, incluindo o nome do
interessado em lista interna e efetuando nova submissão.
Após o cumprimento, à senhora chefe de cartório deverá acessar o
FILIA e autorizar o processamento especial da lista apresentada.
Certifique-se, intime-se o partido por meio do e-mail informado no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
Publique-se no DJESC.
Cumpra-se.
Arquive-se.
Florianópolis, 18 de maio de 2020.
Luiz Henrique Bonatelli
Juiz da 13ª Zona Eleitoral

17ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Cartório da 017ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul/SC Juíza Eleitoral:
Candida Inês Zoellner Brugnoli Chefe de Cartório: Eduardo Leitis
Arbigaus
PROCESSO N.: 0600006-15.2020.6.24.0087
Requerente: Município de Jaraguá do SulAdvogado(s): Jaison
Silveira (OAB SC38032)
Vistos etc.,I - O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL interpôs
embargos de declaração relativamente à decisão exarada no id.
1054890. Para tanto, alega que haver "erro material quanto as
premissas fáticas da sentença", por ter esta julgadora afirmado que,
"de acordo como valores apresentados pela própria municipalidade,
esta ainda dispõe de cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)",
quando na verdade o balanço apresentado nos autos dá conta de
que o Município já investiu R$ 40.606,60 (quarenta mil, seiscentos e
seis reais e sessenta centavos) na publicidade para combate à
COVID-19, restando somente um saldo de R$ 1.668,60 (mil,
seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), este
insuficiente para financiar campanhas publicitárias durante os meses
de maio e junho para a prevenção da pandemia, notadamente pelo
crescente aumento de casos. Sustenta, ainda, o embargante que a
sentença apresenta contração ao ter consignado "que a
impossibilidade legal de autorização por parte da Justiça Eleitoral
para o Município exceder seus gastos com publicidade institucional,
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não caracteriza a proibição de realização destes gastos que, caso
sejam utilizados além do limite legal, poderão ser objeto de análise
em ação própria, inviabilizada qualquer chancela prévia por este
Juízo Eleitoral" e, em outro momento afirma que o Tribunal Superior
Eleitoral, ao aprovar a Resolução TSE n. 23.610/2019, reafirmou a
legalidade da norma limitativa prevista no inc. VII do art. 73 da Lei n.
9.504/97. É o brevíssimo relato.DECIDO.II - Consoante se infere do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); e corrigir erro
material (inciso III). A decisão é contraditória, nas palavras de Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha "quando traz
proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a
existência de contradição entre a fundamentação e a decisão"
(Curso de Direito Processual Civil. 7ª edição. Salvador: Podivm,
2009. p. 183). Grifei. Já acerca da omissão, os mesmos
doutrinadores lecionam que "considera-se omissa a decisão que não
se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes
lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem
pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou
não tenham sido suscitadas pela parte (loc. cit.). No presente caso,
apesar do extenso arrazoado do embargante, não há qualquer erro
ou contradição a corrigir. Primeiramente é preciso que fique bem
claro, e essa é efetivamente a premissa que embasa a decisão
objurgada, é que esta reconheceu que a limitação contida no art. 73,
inciso VII, da Lei n. 9.504/97, é absolutamente constitucional, não
comportando
qualquer
declaração
incidental
de
inconstitucionalidade, muito menos interpretação circunstancial,
como pretende o embargante, inclusive agora por meio deste
recurso, na vã tentativa de rediscutir questão de mérito já decida. A
constitucionalidade da norma em referência há muito é reconhecida
e reafirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral: "DIREITO ELEITORAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO COMO RECURSO INOMINADO.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2014.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. RESPONSABILIDADE.
TITULAR DO ÓRGÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 73, VII, B, DA LEI Nº 9.504/1997. DESPROVIMENTO. (...)
4. Constatada a divulgação de publicidade institucional em período
vedado, relativamente a endereços eletrônicos de órgãos federais,
os respectivos titulares das pastas envolvidas (Planejamento e
Comunicação Social) são responsáveis pela prática da conduta
vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997. 5. O art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/1997 não suprime o princípio da publicidade,
mas apenas o mitiga, a fim de garantir a higidez do processo
eleitoral. Constitucionalidade do dispositivo assentada no AgRREspe nº 25.786/RS (Rel. Min. Caputo Bastos, j. em 01.08.2006). 6.
A previsão legal específica, de restrição temporal da publicidade
institucional tendente a desequilibrar as eleições, concretiza a
ponderação necessária entre a transparência dos atos do poder
público (art. 37, caput, da CF/88) e a garantia da isonomia e
paridade de armas entre os candidatos nos pleitos eleitorais (art. 14,
caput, da CF/88). A invocação do princípio constitucional da
transparência não é hábil a afastar a ilicitude da conduta que
descumpre frontalmente a regra do art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997." (0001770-34.2014.6.00.0000, Rp - Recurso em
Representação nº 177034 - BRASÍLIA - DF, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, p. DJE em Data 30/09/2019, p.15).E a referência à
Resolução TSE n. 23.610/2019 foi no sentido de reforçar que a
norma insculpida no 73, inciso VII, da Lei 9.504/97, não é eivada de
qualquer contrariedade à Lei Maior, porquanto mais uma vez foi
reeditada na Resolução que dispõe sobre propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em
campanha eleitoral, em seu art. 83, a qual regerá o processo eleitoral
deste ano de 2020. Logo, não há como este Juízo Eleitoral autorizar
o Município de Jaraguá do Sul a extrapolar o limite de gastos com
publicidade institucional além do limite legal e constitucional, mesmo
na situação excepcional da pandemia ora vivenciada. No que pertine
à afirmação de que "a impossibilidade legal de autorização da
Justiça Eleitoral para o Município exceder seus gastos com
publicidade não caracteriza a proibição de realização de tais
despesas", o que se disse, em outras palavras, é que a decisão de
eventualmente extrapolar o limite legal, diante das contundentes
justificativas apresentadas em face da pandemia, compete
exclusivamente à municipalidade, por sua conta e risco, ciente das
implicações legais. Não obstante tenha o Ministério Público Eleitoral
registrado em seu parecer que, "ao tempo e modo, se for o caso,
caberá à Justiça Especializada, na apreciação de fatos concretos,
decidir se gastos eventualmente realizados a maior enquadram-se
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(ou não) em todos os contornos que caracterizam a vedação do art.
73, VII, da Lei n. 9504/97" (id. 972250), é preciso ter em mente que
não se trata de um "salvo conduto" para a extrapolação do limite
legal, apenas uma possibilidade de a questão ser eventualmente
analisada sob o prisma da situação excepcional da pandemia, mas
sem qualquer garantia de que a interpretação da norma proibitiva
poderá ser abrandada. A decisão, portanto, cabe ao ora embargante.
Por fim, relativamente ao alegado "erro material quanto as premissas
fáticas da sentença", ainda que tenha havido ou mesmo haja algum
equívoco, como defende o embargante, tal questão de forma alguma
tem o condão de alterar a conclusão (entenda-se dispositivo) da
decisão objurgada, de modo que a sua discussão, além de imprópria
em sede de embargos de declaração, é inócua. A ponderação foi
realizada apenas de maneira introdutória para evidenciar que a
municipalidade ainda disporia de valores para serem aplicados em
publicidade visando propiciar orientações sobre o o COVID-19. De
toda forma, apenas para constar, registro que o documento juntado
com a inicial (id 927326) apresenta a "Mídia Contratada 2020"
assinada pelos responsáveis legais, no qual demonstra o total gasto
com publicidade direcionada à COVID-19 no montante de R$
22.669,10 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dez
centavos), até o momento da protocolização da inicial, no mês de
abril de 2020. Ainda, considerando o documento datado de 6.5.2020
(id. 1031951), haveria uma acréscimo de R$ 17.937,50 (dezessete
mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) até o mês
de maio de 2020, somadas as 3 (três) rubricas acrescidas neste
novo orçamento. Ou seja, para os meses de maio e junho, para
finalizar o primeiro semestre, ainda detinha a municipalidade o valor
de quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e, considerando o
gasto de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ainda remanesceria
um saldo de pouco mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o
mês de junho, ainda por vir, suficientes para manutenção das ações
que vinham sendo implementadas no município. Se a municipalidade
não priorizou a campanha, mesmo sabendo da escassez de verba
para divulgação institucional de tamanha importância para a
população e realizou gastos mais vultuosos em outras campanhas,
não cabe agora querer rever a matéria e desejar a chancela da
Justiça Eleitoral para realização de gastos adicionais, necessários
pela ausência de administração da verba a que fazia jus. O que resta
evidente é que insiste o embargante em rediscutir matéria superada
na sentença, amoldando-a aos seus próprios interesses, o que é
vedado na estreita via dos embargos declaratórios e amplamente
refutado pelos Tribunais: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CREDITAMENTO DE ICMS - PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS EXIGÊNCIA DE QUE OS INSUMOS INTEGREM O BEM FINAL ORIENTAÇÃO VINCULANTE PROVENIENTE DE IRDR DESTE
TRIBUNAL (TEMA 10) - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DESPROVIMENTO. Os embargos de declaração podem
desempenhar excelente papel: aperfeiçoar formalmente o julgado,
que eventualmente não tenha sido exauriente na inteireza lógica,
clareza ou profundidade da cognição. Não são, todavia,
oportunidade para reabrir o debate no mesmo grau de jurisdição,
uma espécie não confessada de pedido de reconsideração, valendo,
por assim dizer, como pré-recursos especial ou extraordinário. No
caso concreto, ainda que a pretexto de correção de vício, deseja-se
rediscutir a orientação firmada nesta Quinta Câmara de Direito
Público com explicitude. Entendimento, aliás, que segue
compreensão definida em incidente de resolução de demandas
repetitivas que trata da matéria objeto de controvérsia no feito. Não
houve omissão, contradição ou obscuridade, mas eventualmente (na
linha do pensamento da embargante) uma equivocada adoção de
critérios de julgamento, que não podem mais ser revistos na
jurisdição ordinária. Embargos desprovidos" (TJSC, Embargos de
Declaração n. 0006806-89.2011.8.24.0012, de Caçador, rel. Des.
Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 07-022019)."EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO (ART.
1.022 DO CPC/15). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE ENFRENTOU
TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A
CONCLUSÃO EXTERNADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. "'I - Os
embargos de declaração, seja na antiga ou na nova codificação
processual civil, não se prestam para buscar uma nova apreciação
ou reexame do mérito, com a finalidade de obter decisão diversa
daquela já editada. Assim, salvo em casos excepcionais, nos quais
se observa a existência de erro material ou nulidade da decisão, os
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embargos declaratórios não devem se revestir de caráter infringente,
já que não constituem via idônea à reapreciação da causa. II - O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do NCPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida' (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel, Min.
Diva Malerbi [Desembargadora convocada TRF 3ª Região], j.
08.06.2016)". (TJSC, Embargos de Declaração n. 015483663.2015.8.24.0000, de Chapecó, rel. Des. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli, Quarta Câmara de Direito Público, j. 28/09/2017).
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS" (TJSC,
Embargos de Declaração n. 0301597-86.2018.8.24.0023, da Capital,
rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito
Público, j. 07-02-2019).Em conclusão, sendo cristalino o intuito de
rediscussão da matéria, e inexistente qualquer omissão e/ou
contradição a ser reconhecida, não merece prosperar a pretensão do
embargante, devendo este buscar os instrumentos processuais
adequados para o fim almejado.III - Isto posto, REJEITO os
presentes embargos de declaração, porquanto não há qualquer vício
a ser sanado na decisão id. 1054890. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE. CANDIDA INÊS
ZOELLNER BRUGNOLI Juíza Eleitoral

19ª Zona Eleitoral - Joinville
Atos Judiciais
Editais
EDITAL 010/2020 (Prazo: 15 dias)
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Márcio Schiefler Fontes, Juiz
Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral, nos termos da Portaria nº 001/2017,
no uso de suas atribuições legais, vem com fundamento no art. 45, §
6º e art. 57 do Código Eleitoral, publicar a lista de novos eleitores
inscritos e/ou transferidos (relação disponível para consulta no
Cartório Eleitoral), constantes dos lotes de RAEs de números
70/2020 a 84/2020, para o município de Joinville, incluídos nesse
último Lote os pedidos de títulos net indeferidos por falta de
documentação, conforme procedimento PAE 19.477/2020, 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 maio de 2020. Eu, Silvia M
de Ornelas Marques, Chefe de Cartório, preparei e conferi o
presente edital. Comunique-se. Registre-se. Divulgue-se.Joinville, 19
de maio de 2020Silvia M de Ornelas Marques Chefe de Cartório da
19ª Zona Eleitoral (autorizado pela Portaria n. 001/2017)

22ª Zona Eleitoral - Mafra
Atos Judiciais
Editais
Edital n. 0010/2020
O Excelentíssimo Senhor Rafael Salvan Fernandes MM. Juiz da
022ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições, torna pública, aos
interessados e a todos quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, a relação de eleitores inscritos e transferidos
referente à primeira quinzena de maio, (cuja relação se encontra
disponível em TRESC, na internet, em www.tre-sc.jus.br - Partidos Fiscalização Partidária - Alistamento Eleitoral (http://apps.tresc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamento-eleitoral/index.html)
do
que caberá recurso, na forma do art. 45, § 7º, do Código Eleitoral e
art. 7º, § 1º da Lei nº 6.696/1982. Dado e passado nesta cidade de
Mafra/SC, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte. Eu, João Batista Lopes, chefe de cartório eleitoral, o digitei e
vai subscrito pelo MM. Juiz da 22ª Zona Eleitoral.

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br
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Rafael Salvan Fernandes
Juiz da 22ª Zona Eleitoral de Mafra / SC
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mês de maio do ano de dois mil e vinte. Eu, Kathryn Haut, Chefe de
Cartório, digitei, conferi e subscrevi o presente Edital
Chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral(Autorizado pela Portaria n.
05/2017)

32ª Zona Eleitoral - Timbó
Editais

Atos Judiciais
Editais
Juízo da 32ª Zona Eleitoral - Timbó/SC
Juiz Eleitoral: Ubaldo Ricardo da Silva Neto
Chefe de Cartório: Melissa P. G. Costa
Edital n.º 0010/2020
Prazo de 15 dias
De ordem do Dr. Ubaldo Ricardo da Silva Neto, Juiz Eleitoral da
32ªZE - Timbó/SC, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, com fundamento no art. 45, § 6º e art. 57 do Código
Eleitoral, que encontram-se disponibilizadas em listagem publicada
no sítio do TRESC, na internet, em
http://apps.tresc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamento-eleitoral/index.html,
a
relação de inscrições processadas e incluídas regularmente no
cadastro eleitoral, ou que foram indeferidas dos Municípios de
Timbó, Benedito Novo e Doutor Pedrinho, Estado de Santa Catarina,
no período de 01 a 15 de maio de 2020 ao qual caberá recurso, por
qualquer delegado de partido político, em 10 (dez) dias para os
deferimentos e em 5 (cinco) dias, pelo eleitor, para os
indeferimentos, na forma dos artigo 45, § 7º, do Código Eleitoral;
artigo 7º, § 1º da Lei n. 6.996/1982 e nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º
da Res. TSE nº 21.538/2003.
É LÍCITO aos Partidos Políticos, por intermédio de seus delegados,
requererem cópias dos documentos relativos aos pedidos de
alistamento, transferência, segunda via e revisão de dados, desde
que o façam por meio de requerimento fundamentado, com
especificação da inscrição questionada e dos indícios e das
circunstâncias que embasem a suspeita.
Dado e passado nesta cidade de Timbó, aos dezoito dias do mês de
maio de dois mil e vinte. Eu, Alana S. de Araújo _______, Técnica
Judiciária, preparei e conferi o presente Edital.
Timbó, 18 de maio de 2020.
Melissa P. G. Costa
Chefe de Cartório
De acordo com os poderes da Portaria 11/2012

39ª Zona Eleitoral - Ituporanga
Atos Judiciais
Editais
EDITAL Nº 09/2020
Prazo: 15 dias
De ordem do Excelentíssimo Dr. Marcio Preis, MM. Juiz Eleitoral da
039ª ZE/SC - Ituporanga, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei, etc.
Torno público a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, com fundamento no art. 45, § 6º e art. 57 do Código
Eleitoral, a relação de eleitores de Ituporanga, Leoberto Leal,
Chapadão do Lageado, Imbuia, Petrolândia e Vidal Ramos, que
tiveram seus pedidos de inscrição, transferência, segunda via e
revisão eleitoral deferidos ou indeferidos por este Juízo, no período
compreendido entre 01/05/2020 a 17/05/2020, a qual caberá recurso
na forma do art. 45, § 7º, do Código Eleitoral e art. 7º, § 1º, da Lei n.
6.996/1982. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido e publicado o presente edital. A respectiva
listagem com a relação do eleitores encontra-se disponível para
consulta em cartório ou no site do TRESC em: http://apps.tresc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamento-eleitoral/index.html. Dado
e passado nesta Cidade de Ituporanga - SC, ao décimo oitavo dia do

E D I T A L 0010/2020
[Prazo: 3 dias]
A Chefe de Cartório da 39 ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições, nos termos da delegação outorgada pelo MM. Juiz
Eleitoral,
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 45, I, da Resolução
TSE n. 23.546/2017 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que os partidos políticos e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos, no exercício financeiro de
2019, as quais se encontram em Cartório, sendo facultado a
qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação, em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período:
PAR
MUNICÍ
RESPONSÁVEIS/ NUMERO
ADVOGA
TIDO
PIO
PRESIDENTEDO
DO(S)
TESOUREIRO
PROCESS NºOAB
O
MDB
PETROL
ERIMAR
JOSÉ 0600007LUCIANI
ÂNDIA
SENEN
47.2020.6.
KUSTER
FORTKAM
GILSON DIOGO 24.0039
P
DA CUNHA
32.615/SC
MDB
ITUPOR
EDIO
DANIEL 0600006PEDRO
ANGA
FERNANDES
62.2020.6.
ARNO
ZIMMERM
ARNO
ALEX 24.0039
ANN
ZIMMERMANNFI
GESSER LHO
31.538/SC
ROSEMAR
MARIO
BERTOLDI
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o/a
Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local
de costume, bem como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de
Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Ituporanga, ao 18° dia do mês de
maio do ano de 2020. Eu, Kathryn Haut, Chefe de Cartório, preparei
e conferi o presente edital, de ordem Excelentíssimo Senhor Juiz
Eleitoral.
Kathryn Haut
Chefe de Cartório
(assinatura autorizada pela Portaria 05/2017)

42ª Zona Eleitoral - Turvo
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 18/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 42ª Zona
Eleitoral - Turvo, Manoel Donisete de Souza, no uso de suas
atribuições legais,
TORNO PÚBLICO, a todos quantos este virem ou dele tomarem
conhecimento, que se encontra disponível para exame neste
Cartório Eleitoral a Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, referente ao período de 1º-1-2016 a 31-12-2016, do
diretório municipal do partido político abaixo descrito.
Ficam também cientes de que, no prazo de 3 (três) dias, contados a
partir da publicação do presente edital, qualquer partido político
poderá apresentar impugnação à prestação de contas apresentada,
bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br
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investigação para a apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os
partidos e seus filiados estejam sujeitos (Resolução TSE n.
23.604/2019).
Denominação
Partidária
(1) Municí
Autos
Presidente e (2) Tesoureiro
pio
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Jacinto
060000568.2020.6.24.
1 - Claudir Manoel Savi (1-1-2016 até Macha
do
0042
18-10-2016)
2 - Ilma Generoso Matias Beranrdo (1-12016 até 18-10-2016)
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no mural do cartório e no Diário
da Justiça Eleitoral.
DADO E PASSADO nesta cidade de Turvo, aos dezoito dias do mês
de maio de 2020, eu, _____, Douglas Salém, Chefe de Cartório,
preparei e conferi o presente Edital.
Douglas Salém
Chefe de Cartório
‘'De ordem'', assinatura autorizada pela Portaria n. 06/2016.
EDITAL n. 19/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 42ª Zona
Eleitoral de Santa Catarina - Turvo, no uso de suas atribuições
legais,
TORNO PÚBLICA, nos termos do art. 45, §§ 6º e 7º do Código
Eleitoral, art. 17 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e art. 7º, § 2º, da
Lei nº 6.996/82, a relação de eleitores que solicitaram requerimento
de alistamento eleitoral (alistamento, revisão, transferência, segunda
via) para os municípios de ERMO, JACINTO MACHADO, MELEIRO,
MORRO GRANDE, TIMBÉ DO SUL E TURVO, no período de 1º-52020 a 15-5-2020, a qual se encontra disponibilizada tanto no mural
do cartório quanto no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina
(
http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscalizaalistamentoeleitoral/index.html).
- Relação de requerimentos indeferidos segue na tabela abaixo:
Requerente
Operação/ Município
Data
da
decisão/Lo
te
Claudio
Possamai Transferência / Ermo
13-5-2020/
Furlaneto
Lote
60/2020
Leonir Antonin de Souza
Transferência / Ermo
14-5-2020/
Lote
57/2020
João de Souza
Transferência / Ermo
14-5-2020/
Lote
57/2020
Angelo José Bendo
Transferência / Ermo
15-5-2020/
Lote
58/2020
Ligia Carla da Silva
Transferência / Ermo
15-5-2020/
Lote
64/2020
Alice Monteiro dos Santos Transferência / Ermo
15-5-2020/
Lote
65/2020
Alan de Noni dos Santos
Revisão
/Jacinto 13-5-2020/
Machado
Lote
60/2020
Cristian Teixeira Borges
Alistamento
/Jacinto 15-5-2020/
Machado
Lote
65/2020
Karine Nogueira da Silva
Transferência / Meleiro
15-5-2020/
Lote
65/2020
Neuci Costa
Transferência / Turvo
15-5-2020/
Lote
55/2020
- Relação de requerimentos Titulo Net excluídos por impossibilidade
de conversão em RAE:
Requerente
Operação/Município
Data
da
decisão

Andreina Silva Pavão
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Transferência / Timbé
do Sul
Transferência / Ermo

15-5-2020

Marta Luiza Neves de
15-5-2020
Freitas
Salete Rubens Rocha Transferência / Ermo
15-5-2020
Rodecze
Ronise da Silva Miguel
Transferência / Ermo
15-5-2020
Clodoaldo Padilha dos Transferência / Ermo
15-5-2020
Santos
Pelo presente, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei n. 6.996/1982 e do
art. 45 do Código Eleitoral, ficam os delegados dos partidos políticos
cientificados que poderão recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, da
decisão de deferimento do RAE, enquanto que o eleitor/alistando
terá o prazo de 5 (cinco) dias em caso de indeferimento.
DADO E PASSADO nesta cidade de Turvo, aos dezoito dias do mês
de maio de 2020, eu, _____, Douglas Salém, Chefe de Cartório,
preparei, conferi e subscrevi o presente edital, de ordem do
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral.
Douglas Salém
Chefe de Cartório
‘De ordem", autorizado pela Portaria n. 06/2016

43ª Zona Eleitoral - Xanxerê
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 15/2020
A Excelentíssima Senhora Maria Luiza Fabris, MMª. Juíza da 43ª
Zona Eleitoral - Xanxerê, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, com fundamento nos arts. 45, § 6º, e 57, caput,
ambos do Código Eleitoral, a todos quantos o presente EDITAL
virem ou dele tiverem conhecimento, a relação - disponibilizada no
Cartório desta Zona Eleitoral e acessível a partidos políticos e
demais interessados mediante solicitação a ser encaminhada para o
endereço eletrônico zona043@tre-sc.jus.br - contendo as inscrições
e transferências de eleitores efetuadas para os municípios de Bom
Jesus, Faxinal dos Guedes e Xanxerê, processadas e regularmente
incluídas no cadastro eleitoral, no período de 15 a 30 de abril de
2020, do que caberá recurso, na forma dos arts. 45, § 7º, do aludido
Código, e 7º, § 1º, da Lei n. 6.996/1982.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se este
edital, que será afixado na porta de entrada da Sede deste Juízo e
publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina (DJESC).
Dado e passado nesta cidade de Xanxerê/SC, aos 7 dias do mês de
maio do ano de 2020. Eu, Clóvis Menegazzo Rodrigues, Chefe de
Cartório, o digitei e conferi.
Maria Luiza Fabris
Juíza Eleitoral
EDITAL N. 16/2020
A Excelentíssima Senhora Maria Luiza Fabris, MMª. Juíza da 43ª
Zona Eleitoral - Xanxerê, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, com fundamento nos arts. 45, § 6º, e 57, caput,
ambos do Código Eleitoral, a todos quantos o presente EDITAL
virem ou dele tiverem conhecimento, a relação - disponibilizada no
Cartório desta Zona Eleitoral e acessível a partidos políticos e
demais interessados mediante solicitação a ser encaminhada para o
endereço eletrônico zona043@tre-sc.jus.br - contendo as inscrições
e transferências de eleitores efetuadas para os municípios de Bom
Jesus, Faxinal dos Guedes e Xanxerê, processadas e regularmente
incluídas no cadastro eleitoral, no período de 1º a 14 de maio de
2020, do que caberá recurso, na forma dos arts. 45, § 7º, do aludido
Código, e 7º, § 1º, da Lei n. 6.996/1982.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se este
edital, que será afixado na porta de entrada da Sede deste Juízo e
publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina (DJESC).
Dado e passado nesta cidade de Xanxerê/SC, aos 15 dias do mês
de maio do ano de 2020. Eu, Clóvis Menegazzo Rodrigues, Chefe de
Cartório, o digitei e conferi.
Maria Luiza Fabris
Juíza Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-sc.gov.br
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44ª Zona Eleitoral - Braço do Norte
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600005-62.2020.6.24.0044
Interessado: Altair Fernandes da Silva Neto
Advogada: Adriana Feltrin Boger Kniess - OAB/SC 49.332
Interessado: Partido Liberal - PL - São Ludgero
Interessado: Progressistas - PP - São Ludgero
Vistos.
Determino seja aguardado até 18 de maio de 2020 o prazo para
manifestação dos interessados.
Expirado o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao
Ministério Público Eleitoral por 5 (cinco) dias.
Após, voltem conclusos para decisão.
Braço do Norte/SC, 15 de maio de 2020.
Júlio César Bernardes
Juiz Eleitoral
Editais
EDITAL n. 11 / 2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Júlio César Bernardes, MM.
Juiz Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral, Braço do Norte, no uso de suas
atribuições legais, etc.,
Faço saber aos interessados e a todos quantos o presente Edital
virem ou dele tiverem conhecimento, que, em conformidade com os
artigos 45, §6º e 57, ambos do Código Eleitoral, e da Resolução TSE
n.
21.538/2003,
publico
por
edital
a
relação
de
inscrições/transferências processadas e incluídas regularmente no
cadastro eleitoral ou que foram indeferidas, desta 44ª Zona Eleitoral,
no período de 01/05/2020 a 15/05/2020, da qual caberá recurso na
forma do artigo 45, §7º, do Código Eleitoral e artigo 7º, §1º, da Lei n.
6.996/1982, bem como dos artigos 17, §1º e 18, §5º da Res. TSE nº
21.538/2003. Ressalto que a fiscalização dos Requerimentos de
Alistamento Eleitoral processados poderá ser realizada por
interessados e partidos políticos por meio da listagem publicada no
sítio do TRESC, na internet, em www.tre-sc.jus.br - Partidos Fiscalização Partidária - Alistamento Eleitoral (http://apps.tresc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamento-eleitoral/index.html),
ficando dispensada a publicação, neste momento, no mural do
Cartório, de acordo com a Mensagem-Circular CRESC n. 32/2020,
publicada na intranet do TRE/SC em 14/04/2020). Dado e passado
nesta cidade de Braço do Norte, sede da 44ª Zona Eleitoral, no dia
dezoito do mês de maio de 2020. Eu ________, Denise Silva de
Sousa de Amorim, Chefe de Cartório Eleitoral, preparei e conferi o
presente Edital, o qual segue por mim assinado. Denise Silva de
Sousa de Amorim - Chefe de Cartório - 44ª ZE/SC (Autorizada pela
Portaria nº 09/2019)

46ª Zona Eleitoral - Taió
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Prestação de Contas n.º 23-63.2019.6.24.0046
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira de Rio do
Campo - PSDB
Presidente: Acacio César Mees (Antonio Carlos Contezini
29/03/2019 a 20/12/2019)
Tesoureiro: Luiz Emilio Schmitt Padilha (Ádila Conink 29/03/2019 A
20/12/2019)
Advogado: Pedro kloch- OAB/SC 6341
Vistos.
I - Diante da recente publicação da Resolução TSE n. 23.604/2019,
que alterou o procedimento para análise das contas anuais das
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agremiações partidárias, faz-se necessária uma adequação no rito
da presente análise, tendo em vista sua aplicação imediata aos
processos em trâmite quanto às regras processuais (Art. 65, §1º).
II - Sendo assim, abra-se vista ao Ministério Púbico Eleitoral para
que, se for o caso, sejam apontadas irregularidades não identificadas
pela Justiça Eleitoral, sob pena de preclusão, no prazo de 30 dias,
nos termos do art. 36, §6º da Res. TSE n 23.604/2019.
Publique-se.
Taió, 17 de março de 2020.
Jean Everton da Costa
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 18-41.2019.6.24.0046
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro de Rio do Campo MDB
Presidente: Pedro Orlando Muniz de 21/10/2017 a 21/10/2019
Tesoureiro: Dijalma Borinelli de 21/10/2017 a 21/10/2019
Advogado: Lucemar José Urbanek - OAB/SC 35141
Vistos.
I - Diante da recente publicação da Resolução TSE n. 23.604/2019,
que alterou o procedimento para análise das contas anuais das
agremiações partidárias, faz-se necessária uma adequação no rito
da presente análise, tendo em vista sua aplicação imediata aos
processos em trâmite quanto às regras processuais (Art. 65, §1º).
II - Sendo assim, abra-se vista ao Ministério Púbico Eleitoral para
que, se for o caso, sejam apontadas irregularidades não identificadas
pela Justiça Eleitoral, sob pena de preclusão, no prazo de 30 dias,
nos termos do art. 36, §6º da Res. TSE n 23.604/2019.
Publique-se.
Taió, 17 de março de 2020.
Jean Everton da Costa
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 42-40.2017.6.24.0046
Requerente(s): Partido da Social Democracia Brasileira de Salete PSDB
Presidente: Silvio Alfredo Fregulia
Tesoureiro: Deoclesio Beletti (Aloísio de Souza de 02/04/2017 a
30/03/2019)
Advogado: Aloísio de Souza - OAB/SC 9107; Rosane Marly Roesler
Souza - OAB/SC 9148; e Aloísio de Souza Filho - OAB/SC 54973.
Vistos.
I. Considerando a petição juntada aos autos (fl. 173), defiro o pedido
para que seja emitida nova Guia de Recolhimento da União - GRU
referente à 5ª parcela.
II. O cartório eleitoral deverá emitir a GRU utilizando a tabela
especifica disponibilizada pela Corregedoria Regional Eleitoral nos
termos da decisão de fl. 147 para o reajuste.
III. A grei partidária deverá providenciar o pagamento até 30 de maio
de 2020, e após, enviar cópia do comprovante de pagamento ao
Cartório Eleitoral.
IV. Com o pagamento da última parcela, devidamente certificado
pelo Cartório Eleitoral, arquivem-se os autos.
Taió, 12 de maio de 2020.
Jean Everton da Costa
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 28-56.2017.6.24.0046
Requerente: Partido Liberal de Salete - PL
Presidente: Solange Aparecida Bitencourt Schlichting (Luiz Roberto
Schlichting de 25/04/2016 a 28/11/2018)
Tesoureiro: Nivaldo Longen
Advogados: Alexandre Giovanella - OAB/SC 19582; e Roberto
Aloncio Cavilia - OAB/SC 21298
Vistos.
I. Considerando a petição juntada aos autos (fl. 99), defiro o pedido
para que seja emitida nova Guia de Recolhimento da União - GRU.
II. Em razão da data de vencimento requisitada pelo partido ser
anterior à data de protocolo, fixe-se como vencimento o dia 30 de
maio de 2020.
III. O cartório eleitoral deverá emitir a GRU realizando o devido
reajuste conforme tabela especifica disponibilizada pela
Corregedoria Regional Eleitoral
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IV. A grei partidária, após providenciar o pagamento, deverá enviar
cópia do comprovante ao Cartório Eleitoral.
V. Com o pagamento da GRU, devidamente certificado pelo Cartório
Eleitoral, arquivem-se os autos.
Taió, 12 de maio de 2020.
Jean Everton da Costa
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 31-11.2017.6.24.0046
Requerente: Partido Social Democrático de Salete - PSD
Presidente: Adroaldo Nrocardo
Tesoureiro: João Kniess
Advogados: Alexandre Giovanella - OAB/SC 19582; e Roberto
Aloncio Cavilia - OAB/SC 21298
Vistos.
Considerando a petição juntada aos autos (fl. 79), defiro o pedido
para que seja emitida nova Guia de Recolhimento da União - GRU.
Em razão da data de vencimento requisitada pelo partido ser anterior
à data de protocolo, fixe-se como vencimento o dia 30 de maio de
2020.
O cartório eleitoral deverá emitir a GRU realizando o devido reajuste
conforme tabela especifica disponibilizada pela Corregedoria
Regional Eleitoral
A grei partidária, após providenciar o pagamento, deverá enviar
cópia do comprovante ao Cartório Eleitoral.
Com o pagamento da GRU, devidamente certificado pelo Cartório
Eleitoral, arquivem-se os autos.
Taió, 12 de maio de 2020.
Jean Everton da Costa
Juiz Eleitoral
Editais
EDITAL 011/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 46ª Zona Eleitoral de Santa
Catarina - Taió, Dr. Jean Everton da Costa, no uso de suas
atribuições legais,
Torna público, com fundamento no art. 45, §6° e art. 57 do Código
Eleitoral, a lista de novos eleitores inscritos e/ou transferidos, bem
como as solicitações indeferidas para os municípios de Mirim Doce,
Rio do Campo, Salete e Taió, no período de 1º de maio de 2020 a 15
de maio de 2020, conforme relação disponível no Cartório da 46ª
Zona Eleitoral de Santa Catarina e no link http://apps.tresc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamentoeleitoral/index.html
(cfe.
Msg-Circular CRESC nº 32/2020), da qual caberá recurso na forma
dos art. 45, §7°, do Código Eleitoral e art. 7°, § 1° da Lei n.
6.996/1982.
Dado e passado nesta cidade de Taió, Estado de Santa Catarina,
sede da 46ª Zona Eleitoral, aos dezoito dias do mês de maio do ano
de dois mil e vinte. Eu, _______, Fernanda Coelho Pucci, Chefe de
Cartório da 46ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital,
que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Publique-se.
Taió, 18 de maio de 2020.
Jean Everton da Costa
Juiz Eleitoral

48ª Zona Eleitoral - Xaxim
Atos Judiciais
Editais
Edital n.º 011/2020
Prazo: 15 dias
EDITAL DE AFIXAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO
ELEITORAL
(1ª QUINZENA MÊS DE MAIO/2020)
A DOUTORA: VANESSA BONETTI HAUPENTHAL, Juíza Eleitoral
da 48ª Zona, Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc.
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FAZ SABER, com fundamento no art. 45, § 6º e art. 57 do Código
Eleitoral, que se encontram publicadas e disponibilizadas, no link
http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamentoeleitoral/index.html (cfe. Msg-Circular CRESC nº 32/2020) a relação
de inscrições, transferências e pedidos de revisão de inscrição
cancelados, processadas e incluídas regularmente no cadastro
eleitoral, ou que foram indeferidas dos Municípios de Entre Rios,
Lajeado Grande, Marema e Xaxim, no período compreendido de 1 a
15 de maio de 2020, ao qual caberá recurso, por qualquer delegado
de partido político, em 10 (dez) dias para os deferimentos e em 5
(cinco) dias, pelo eleitor, para os indeferimentos, na forma dos artigo
45, §7º, do Código Eleitoral; artigo 7º, § 1º da Lei n. 6.996/1982 e
nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º da Res. TSE n.º 21.538/2003.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi
expedido o presente edital que será publicado na forma da lei, sendo
uma cópia afixada no átrio deste Juízo, no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Xaxim, ao(s) 18 dia(s) do mês
de maio de 2020. Eu, ________________________, Marcos Correa
Vieira, Chefe de Cartório, subscrevi.
VANESSA BONETTI HAUPENTHAL
Juíza Eleitoral da 48ªZE/SC
Portaria n.º 004/2020
Delega atos necessários à realização dos atendimentos remotos
previstos pela Resolução TRE-SC n. 8.014/2020, alterada pela
Resolução TRE-SC n. 8.015/2020, e pela Resolução TSE n.
23.616/2020 no Cartório da 48ª Zona Eleitoral - Xaxim.
A Excelentíssima Senhora Juíza da 48ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei,
- Considerando a Resolução TRE-SC nº 8.014/2020 que estabelece
o atendimento remoto emergencial ao eleitor para mitigação dos
riscos decorrentes da doença Covid-19, causada pelo novo
coronavírus, alterada pela Resolução TRE-SC n. 8.015/2020, em
razão da publicação da Resolução TSE n. 23.616/2020;
- Considerando os termos da Portaria n. 03/2020 expedida por esse
juízo;
- Considerando indícios de prática de despacho promovido por
partidos políticos e interessados, bem como o número anormal de
pedidos de transferências eleitorais realizados remotamente no
fechamento de cadastro para os município integrantes desta zona
com a utilização de comprovantes residenciais temerários e de
terceiros,
com
declarações
residenciais
unilaterais
sem
correspondência em outros documentos comprobatórios, aventandose a possibilidade de irregularidades e crime;
- Considerando a inviabilidade da promoção de diligências
complexas em virtude do elevado número de solicitações de
atendimento remoto realizadas nos últimos dias do fechamento de
cadastro, sem a satisfatória comprovação do domicílio eleitoral por
meio de documentação que preencha os requisitos da Portaria
ZE048 n. 04/2017 e n. 03/2020;
- Considerando as orientações dispostas na Mens.-Circ. CRESC n.
43, "Tratamento de títulos net - Revisão das orientações" e n.
49/2020 "Atendimento RAE durante o fechamento do Cadastro
Eleitoral" e, ainda, considerando princípios da oralidade e
informalidade como auxiliares de todo os procedimentos
administrativos e judiciais, notadamente para conferir agilidade e
efetividade no atendimento aos eleitores;
R E S O L V E:
Art. 1º - Autorizar aos servidores, auxiliares e estagiários da 48ª
Zona Eleitoral, independentemente de despacho prévio e sob a
supervisão do senhor Chefe de Cartório, a verificação dos requisitos
exigidos pela Resolução TRE-SC n. 8.014/2020, alterada pela
Resolução TRE-SC n. 8.015/2020, em razão da publicação da
Resolução TSE n. 23.616/2020, os atos necessários para realizar os
atendimentos remotos emergenciais, conforme o rol (não exaustivo)
a seguir:
- avaliação e conferência dos documentos apresentados pelos
eleitores;
- realização de eventuais diligências necessárias à complementação
dos documentos exigidos pela legislação aplicável, nos termos da
Portaria n. 004/2017 e n. 003/2020;
- realização de quaisquer atos necessários à finalização dos
atendimentos;
- comunicação aos requerentes da decisão acerca do atendimento
remoto.
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Art. 2.º - Os requerimentos de Título Net protocolados até às 19h do
dia 05/04/2020, devem ser tratados com base na Portaria anterior a
esta, bem como nas normas então vigente.
Art. 3.º - Os requerimentos de atendimento remoto veiculados pelo
Título Net a partir das 19h de 05/05/2020 até às 23h59min do dia
06/05/2020, devem ser analisados.
Parágrafo único. Os requerimentos de Título Net protocolados a
partir das 19h de 05/05/2020 até às 23h59min do dia 06/05/2020,
podem ser excluídos em casos de (a) impossibilidade de conversão
em RAE, (b) pedido em duplicidade e (c) não preencher o eleitor o
tempo mínimo de 01 (um) ano de tempo mínimo da última
transferência, e/ou 3 (três) meses de residência mínima no novo
domicílio.
Art. 4.º - Verificando-se a ausência parcial dos documentos, ou a má
qualidade de imagem que não permita a identificação segura do
requerente, ou a aferição do seu domicílio eleitoral, devem, os
mencionados no art. 1º, colocar o requerimento em diligência e
contatar o requerente, por e-mail, telefone, ou aplicativos de
mensagens, solicitando o envio da documentação faltante em até 48
(quarenta e oito) horas contados da data de contato com o
requerente (no caso de telefone, e-mail, ou mensagem, da data de
envio), não podendo ultrapassar a data de 1º de junho de 2020, sob
pena de indeferimento do RAE diligenciado pelo Juízo Eleitoral
quando da apreciação dos requerimentos coletivos de RAE.
§1º - No caso de diligência, os servidores do Cartório Eleitoral
repassarão as orientações necessárias ao eleitor para a
complementação da documentação faltante, e orientará ao
requerente a necessidade de formalização do envio da
documentação completa por e-mail ou aplicativos de mensagens,
dentro do prazo estabelecido no caput.
§2º - Caso o eleitor esteja inacessível por contato telefônico, mas
possua e-mail registrado no pedido do Titulo Net, será encaminhada
a correspondente diligência por meio de correio eletrônico para que o
requerente promova o envio da documentação faltante.
§3º - Caso o Cartório Eleitoral não consiga contato telefônico no
número cadastrado pelo eleitor, ou caso ele esteja inacessível, e não
possua e-mail registrado no pedido do Titulo Net, a solicitação
deverá ser convertida em RAE e indeferido.
§4º - O Título Net recebido sem indicação de meios para contato,
cuja documentação encontra-se incompleta para a formalização de
operação RAE, deverá ser convertido em RAE e indeferido.
§5º - Não serão recebidos protocolo de Requerimentos de
Alistamento Eleitorais por outros meios (e-mails, PAES e etc) que
não o respectivo Titulo Net, ainda que enviado até às 23h59min do
dia 06/05/2020.
Art. 5. - No caso de diligências realizada para a comprovação do
domicílio eleitoral, os documentos que por ventura sejam
apresentadas pelo eleitor poderão ser aceitos pelos servidores do
cartório eleitoral e tratados na forma do art. 1, devendo, porém,
serem indeferidas de plano coletivamente quando apresentarem
unicamente como comprovante de residência:
I - As declarações de residências, com firma reconhecida durante o
período de atendimento remoto, não amparadas por outros
documentos pessoais e nominais que comprovem ser eleitor
residente no município para o qual requer o atendimento.
II - Os contratos diversos, declarações de união estável e escrituras
públicas apresentados como comprovante de domicílio eleitoral,
ainda que com firma reconhecida, não autenticados com data
anterior a 3 (três) meses ao pedido de atendimento remoto.
III - Os documentos expedidos por órgão públicos, faturas expedidas
por concessionárias de serviços públicos, bloco de notas com
registro de movimentação, notas fiscais, folhas de pagamento,
holerites, boletos bancários e demais documentos particulares, com
data de expedição inferiores a 3 (três) meses.
IV - Prontuários médicos e solicitação de exames corroborado
apenas com declarações de residências unilaterais ou com
documentação em nome de terceiros.
V - Os contratos de trabalho e de prestação de serviço, realizados
com empregador do município para o qual se requer o alistamento,
mas que atividade profissional seja exercidas em outros municípios.
VI - Os comprovantes apresentados em nome de parentes, por
eleitores maiores de idade, sem outros documentos pessoais
expedidos em nome do próprio eleitor, que obedeçam as prescrições
estabelecidas nas Portarias ZE048 n. 04/2017 e n. 03/2020,
expedidas por este juízo.
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§1.º. Nos casos enumerados no inciso I a VI, e também após o
decurso do prazo in albis para envio da documentação solicitada nos
RAEs envolvidos em diligência, está o cartório autorizado a efetuar o
registro de indeferimento no Cadastro Eleitoral, sendo que o Juiz
somente apreciará os relatórios coletivos de RAE, ratificando, assim,
os atos executados pelos servidores.
§2.º. O rol de casos de indeferimentos não é taxativo, podendo
outros requerimentos de atendimento remoto serem submetidos à
apreciação judicial prévia, sempre que se averiguar, inclusive, a
possibilidade de irregularidades e crime.
Art. 6.º - Ratificam-se todos os atos executados, pelos mencionados
no art. 1º, antes da assinatura desta Portaria que estejam em
conformidade com o teor desta.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral, nos termos do Provimento CRE n. 2/2009.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo
de sua publicação no Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina.
Publique-se no DJESC.
Cumpra-se.
Xaxim, 04 de maio de 2020.
VANESSA BONETTI HAUPENTHAL
Juíza Eleitoral da 48ª Zona
Editais
Edital n.º 007/2020
Prazo: 15 dias
EDITAL DE AFIXAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO
ELEITORAL
(1ª QUINZENA MÊS DE MARÇO/2020)
A DOUTORA: VANESSA BONETTI HAUPENTHAL, Juíza Eleitoral
da 48ª Zona, Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem e dele
conhecimento tiverem e, atendendo os fins do art. 27 da Res. - TSE
n. 21.538/2003 de 14.10.2003, publica: a relação de eleitores dos
municípios integrantes a esta 48ª Zona Eleitoral (SC), que tiveram
seus pedidos de inscrição, transferência, segunda via e revisão,
deferidos por este Juízo no período referente aos dias 01/03/2020 à
14/03/2020
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi
expedido o presente edital que será publicado na forma da lei, sendo
uma cópia afixada no átrio deste Juízo, no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Xaxim, ao(s) 16º dia(s) do mês
de março de 2020. Eu, ________________________, Marcos
Correa Vieira, Chefe de Cartório, subscrevi.
VANESSA BONETTI HAUPENTHAL
Juíza Eleitoral da 48ªZE/SC
Edital n.º 008/2020
Prazo: 15 dias
EDITAL DE AFIXAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO
ELEITORAL
(2ª QUINZENA MÊS DE MARÇO/2020)
A DOUTORA: VANESSA BONETTI HAUPENTHAL, Juíza Eleitoral
da 48ª Zona, Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem e dele
conhecimento tiverem e, atendendo os fins do art. 27 da Res. - TSE
n. 21.538/2003 de 14.10.2003, publica: a relação de eleitores dos
municípios integrantes a esta 48ª Zona Eleitoral (SC), que tiveram
seus pedidos de inscrição, transferência, segunda via e revisão,
deferidos por este Juízo no período referente aos dias 15/03/2020 à
31/03/2020
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi
expedido o presente edital que será publicado na forma da lei, sendo
uma cópia afixada no átrio deste Juízo, no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Xaxim, ao(s) 02º dia(s) do mês
de abril de 2020. Eu, ________________________, Marcos Correa
Vieira, Chefe de Cartório, subscrevi.
VANESSA BONETTI HAUPENTHAL
Juíza Eleitoral da 48ªZE/SC
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Edital n.º 009/2020
Prazo: 15 dias
EDITAL DE AFIXAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO
ELEITORAL
(1ª QUINZENA MÊS DE ABRIL/2020)
A DOUTORA: VANESSA BONETTI HAUPENTHAL, Juíza Eleitoral
da 48ª Zona, Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem e dele
conhecimento tiverem e, atendendo os fins do art. 27 da Res. - TSE
n. 21.538/2003 de 14.10.2003, publica: a relação de eleitores dos
municípios integrantes a esta 48ª Zona Eleitoral (SC), que tiveram
seus pedidos de inscrição, transferência, segunda via e revisão,
deferidos por este Juízo no período referente aos dias 01/04/2020 à
15/04/2020
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi
expedido o presente edital que será publicado na forma da lei, sendo
uma cópia afixada no átrio deste Juízo, no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Xaxim, ao(s) 16º dia(s) do mês
de abril de 2020. Eu, ________________________, Marcos Correa
Vieira, Chefe de Cartório, subscrevi.
VANESSA BONETTI HAUPENTHAL
Juíza Eleitoral da 48ªZE/SC
Edital n.º 010/2020
Prazo: 15 dias
EDITAL DE AFIXAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO
ELEITORAL
(2ª QUINZENA MÊS DE ABRIL/2020)
A DOUTORA: VANESSA BONETTI HAUPENTHAL, Juíza Eleitoral
da 48ª Zona, Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem e dele
conhecimento tiverem e, atendendo os fins do art. 27 e do art. 18,
§5º e 6§, ambos da Res. - TSE n. 21.538/2003 de 14.10.2003,
publica: a relação de eleitores dos municípios integrantes a esta 48ª
Zona Eleitoral (SC), que tiveram seus pedidos de inscrição,
transferência, segunda via e revisão, deferidos e indeferidos por este
Juízo no período referente aos dias 15/04/2020 à 30/04/2020.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi
expedido o presente edital que será publicado na forma da lei, sendo
uma cópia afixada no átrio deste Juízo, no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Xaxim, ao(s) 4 dia(s) do mês de
maio de 2020. Eu, ________________________, Marcos Correa
Vieira, Chefe de Cartório, subscrevi.
VANESSA BONETTI HAUPENTHAL
Juíza Eleitoral da 48ªZE/SC
Portaria n.º 002/2020
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
- Considerando a Resolução TRE-SC nº 8.014/2020 que estabelece
o atendimento remoto emergencial ao eleitor para mitigac?a?o dos
riscos decorrentes da doenc?a Covid-19, causada pelo novo
coronavi?rus, no a?mbito da Justic?a Eleitoral de Santa Catarina.
R E S O L V E:
Art. 1º - Autorizar a chefia de cartório, independente de despacho, a
proceder o deferimento do Requerimento de Atendimento Remoto ao
Eleitor sempre que forem atendidos os requisitos legais e formais,
nos termos da Portaria n. 004/2017, expedida por este juízo.
§1º - Os pedidos que não apresentarem os requisitos legais e
formais, ou que houverem dúvidas quanto a comprovação do
domicílio eleitoral terão seu requerimento submetido à apreciação do
Juiz Eleitoral;
§2º - O Processo Administrativo Eletrônico (PAE) deverá ser
arquivado após seu trâmite.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral, nos termos do Provimento CRE n. 2/2009.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Xaxim, 13 de abril de 2020.
VANESSA BONETTI HAUPENTHAL
Juíza Eleitoral da 48ª Zona
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Portaria n.º 003/2020
A Excelentíssima Senhora Juíza da 48ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei,
- Considerando a Resolução TRE-SC nº 8.015/2020 que estabelece
o atendimento remoto emergencial ao eleitor para mitigação dos
riscos decorrentes da doença Covid-19, causada pelo novo
coronavi?rus, no âmbito da Justiça Eleitoral de Santa Catarina;
- Considerando que a realidade dos municípios integrantes desta
zona exige que a documentação que comprove o domicílio eleitoral
seja robusta e consentânea, de forma a demostrar concretamente a
existência de vínculo domiciliar eleitoral entre o eleitor e o município,
mantendo-se a proporção aceitável entre o número de eleitores e o
número de habitantes, evitando-se que práticas escusas de captação
de eleitores pelos meios remotos interfiram na real constituição do
eleitorado do município;
- Considerando que o teor do Ofício-Circular da Corregedoria
Regional Eleitoral n. 02 propugna que o requerimento de
transferência emergencial e o envio dos documentos sejam
realizados pelo próprio eleitor, sob pena de indeferimento do pedido,
uma vez que o solicitação emergencial não pode se tornar
ferramenta de captação e aliciamento de eleitores;
- Considerando indícios de prática de despacho promovido por
partidos políticos e interessados, bem como o número crescente e
anormal de pedidos de transferências eleitorais realizados
remotamente nos últimos dias para os município integrantes desta
zona com a utilização de comprovantes residenciais temerários e de
terceiros,
com
declarações
residenciais
unilaterais
sem
correspondência em outros documentos comprobatórios;
- Considerando a inviabilidade da promoção de diligências
complexas em virtude do elevado número de solicitações de
atendimento remoto realizadas sem a satisfatória comprovação do
domicílio eleitoral por meio de documentação que preencha os
requisitos da Portaria ZE048 n. 04/2017;
- Considerando o reduzido número de servidores aptos a realizarem
a conferência dos Requerimentos de Título Net endereçados a esta
zona em decorrência do fechamento do cadastro e da Eleição
Municipal que se avizinha;
- Considerando as orientações dispostas na Mens.-Circ. CRESC n.
43/2020, "Tratamento de títulos net - Revisão das orientações", e no
intuito de agilizar e facilitar o processamento do Titulo Net.
R E S O L V E:
Art. 1º - Autorizar a chefia de cartório, independente de despacho, a
proceder o recebimento e encaminhamento para processamento do
Requerimento de Atendimento Remoto ao Eleitor realizado por meio
do Titulo Net sempre que forem atendidos os requisitos legais e
formais da Res. TSE n. 23.616/2020 e da Resolução TRE-SC nº
8.015/2020, bem como aqueles que atendam os termos da Portaria
n. 004/2017, expedida por este juízo.
§1º - Os pedidos de Titulo Net que não apresentarem os requisitos
legais e formais, ou que houverem dúvidas quanto a comprovação
do domicílio eleitoral serão diligenciados por meio de ligação
telefônica para o número fornecido no formulário de peticionamento
do Titulo Net.
§2º - No caso de diligência, os servidores do Cartório Eleitoral
repassarão as orientações necessárias ao eleitor para a
complementação da documentação faltante, e orientará ao
requerente a necessidade de formalização de novo pedido de Título
Net com o envio da documentação completa.
§3 - Após realizado o contato telefônico com o eleitor requerente, o
Titulo Net recebido e diligenciado será excluído pelo Cartório
Eleitoral.
§4º - Caso o eleitor esteja inacessível por contato telefônico, mas
possua e-mail registrado no pedido do Titulo Net, será encaminhada
a correspondente diligência por meio de correio eletrônico para que o
requerente promova a formalização de novo pedido de Título Net
com o envio da documentação completa.
§5º - O Título Net recebido sem indicação de meios para contato,
cuja documentação encontra-se incompleta para a formalização de
operação RAE, deverá ser convertido em RAE e indeferido;
Art. 2. No caso de diligências realizada para a comprovação do
domicílio eleitoral, os documentos que por ventura sejam
apresentados no novo peticionamento de Titulo Net pelo eleitor
poderão ser aceitos pelos servidores do cartório eleitoral e tratados
na forma do art. 1, porém, em caso de dúvida quanto a veracidade
das informações consignadas, os documentos apresentado poderão
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ser objeto de deliberação por este Juízo para apreciação do caso
concreto.
§1 º As declarações de residências encaminhadas por meio remoto,
ainda que com firma reconhecida, deverão estar amparadas por
outros documentos que comprovem ser eleitor residente no
município para o qual requer o atendimento.
§2 º - Os contratos e escrituras públicas apresentados como
comprovante de domicílio eleitoral, ainda que com firma reconhecida,
deverão estar autenticados com data anterior a 3 (três) meses ao
pedido de atendimento remoto.
§3 º - Sempre que o Cartório Eleitoral achar necessário poderá
diligenciar as declarações unilaterais com firma reconhecida, assim
como os demais comprovantes apresentados isoladamente,
solicitando documentos complementares para demonstração do
vínculo eleitoral alegado e comparando a veracidade das
informações consignadas.
§4º - As disposições deste artigo aplicam-se a documentação
anexadas aos pedidos que tramitam por meio de Processo
Administrativo Eletrônico (PAE) sob a égide da Resolução TRE-SC
nº 8.014/2020.
Encaminhe-se cópia via sistema BREVE à Corregedoria Regional
Eleitoral, nos termos do Provimento CRE n. 2/2009.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Xaxim, 29 de abril de 2020.
VANESSA BONETTI HAUPENTHAL
Juíza Eleitoral da 48ª Zona

49ª Zona Eleitoral - São Lourenço do Oeste
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Santa Catarina
Juíza Eleitoral: Catherine Recouvreux
Chefe de Cartório: Orlando Carlos Almeida Vairich
Autos n. 0600013-58.2019.6.24.0049
Espécie: Petição - Pedido de Regularização - Prestação de Contas
de Campanha - Eleições de 2018.
Requerente: Partido Progressista - PP, Diretório Municipal de São
Domingos/SC
Advogado: Márcio Luiz Bigolin Grosbelli - OAB: 19.249-B/SC
Advogado: Elton Jonh Martins do Prado - OAB: 42.539/SC
Interessado: Edemilsom Luis Risson, Presidente
Interessado: Ivandro Bigolin, Tesoureiro
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Excelentíssima Senhora Catherine Recouvreux, Juíza
da 049ª Zona Eleitoral, e autorizado pela Portaria ZE 019/2018,
INTIMO o(s) prestadores(s) em epígrafe, para, querendo, no prazo
de 3 (três) dias (art. 72, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017),
manifestar(em)-se acerca do RELATÓRIO PRELIMINAR PARA
EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS elaborado nos autos da prestação
de contas epigrafada, podendo, no mesmo prazo, requerer juntada
de documentos que entender necessários ao esclarecimento das
irregularidades e/ou impropriedades apontadas.
O inteiro teor do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências
pode ser consultado no serviço de acompanhamento processual na
página
da
Justiça
Eleitoral
na
internet
(https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam).
São Lourenço do Oeste (SC), 19 de maio de 2020.
Orlando Carlos Almeida Vairich
Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral
Autos n. 0600014-43.2019.6.24.0049
Espécie: Petição - Pedido de Regularização - Prestação de Contas
Anual - Exercício Financeiro de 2016.
Requerente: Partido Progressista - PP, Diretório Municipal de São
Domingos/SC
Advogado: Márcio Luiz Bigolin Grosbelli - OAB: 19.249-B/SC
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Advogado: Elton Jonh Martins do Prado - OAB: 42.539/SC
Interessado: Edemilsom Luis Risson, Presidente
Interessado: Ivandro Bigolin, Tesoureiro
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Excelentíssima Senhora Catherine Recouvreux, Juíza
da 049ª Zona Eleitoral, e autorizado pela Portaria ZE 001/2019,
INTIMO o(s) prestador(es) em epígrafe, para, querendo, no prazo de
20 (vinte) dias (art. 35, § 3º, inciso I, da resolução TSE n.
23.546/2017), complementar a documentação indicada no
RELATÓRIO PRELIMINAR elaborado nos autos da prestação de
contas epigrafada.
O inteiro teor do Relatório Preliminar pode ser consultado no serviço
de acompanhamento processual da página da Justiça Eleitoral na
internet (https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam).
São Lourenço do Oeste (SC), 19 de maio de 2020.
Orlando Carlos Almeida Vairich
Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral
Decisões/Despachos
Juízo da 49ª Zona Eleitoral Juíza Eleitoral: Catherine Recovreux
Chefe de Cartório: Orlando Carlos Almeida Vairich
Prestação de Contas n. 4-48.2019.6.24.0049
Requerente: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira de
Coronel Martins/SC; Interessados: Valdir Fin, Presidente; Antoninho
Bassi, Tesoureiro.DECISÃODiante da certidão retro, verifica-se que
a intimação do Diretório Municipal, e de seus representantes, foi
enviada ao endereço eletrônico indicado pela respectiva grei no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP,
constante dos autos.Em face do que dispõe o art. 274 do Código do
Processo Civil, considero perfeita a intimação dos interessados e,
desse modo, ratifico o ato certificado.São Lourenço do Oeste (SC),
19 de maio de 2020.Catherine Recouvreux Juíza da 49ª Zona
Eleitoral
Prestação de Contas n. 9-70.2019.6.24.0049
Requerente: PSB - Partido Socialista Brasileiro, Coronel Martins/SC;
Interessados: Gildo de Oliveira, Presidente; Valdecir Bandeira,
Tesoureiro.DECISÃODiante da certidão retro, verifica-se que a
intimação do Diretório Municipal, e de seus representantes, foi
enviada ao endereço eletrônico indicado pela respectiva grei no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP,
constante dos autos.Em face do que dispõe o art. 274 do Código do
Processo Civil, considero perfeita a intimação dos interessados e,
desse modo, ratifico o ato certificado.São Lourenço do Oeste (SC),
19 de maio de 2020.Catherine Recouvreux Juíza da 49ª Zona
Eleitoral
Prestação de Contas n. 12-25.2019.6.24.0049
Requerente: PDT - Partido Democrático Trabalhista de São
Lourenço do Oeste/SC; Interessados: Janete de Fatima Moreira
Vieira,
Presidente;
Taiane
Keren
Vieira
de
Oliveira,
Tesoureiro.DECISÃODiante da certidão retro, verifica-se que a
intimação do Diretório Municipal, e de seus representantes, foi
enviada ao endereço eletrônico indicado pela respectiva grei no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP,
constante dos autos.Em face do que dispõe o art. 274 do Código do
Processo Civil, considero perfeita a intimação dos interessados e,
desse modo, ratifico o ato certificado.São Lourenço do Oeste (SC),
19 de maio de 2020.Catherine Recouvreux Juíza da 49ª Zona
Eleitoral

51ª Zona Eleitoral - Santa Cecília
Atos Judiciais
Editais
EDITAL Nº 0006/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral Dr. Victor Luiz Ceregato Grachinski,
da 51ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições,
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TORNO PÚBLICA - nos termos do artigo 45, parágrafos 6º e 7º, do
Código Eleitoral, artigo 17, § 1º, da Resolução TSE nº 21.538/2003 e
artigo 7º, § 2º, da Lei nº 6.996/82 - a relação de inscrições
processadas e incluídas regularmente no cadastro eleitoral ou que
foram indeferidas no período compreendido entre 01/03/2020 a
15/05/2020 e da qual caberá recurso, por qualquer delegado de
partido político, em 10 (dez) dias, para os deferimentos, e, em 5
(cinco) dias, pelo eleitor, para os indeferimentos, na forma do artigo
45, § 7º, do Código Eleitoral; artigo 7º, § 1º, da Lei n. 6.996/1982 e
dos artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/2003. A
listagem das inscrições deferidas ou indeferidas encontra-se
disponível
para
consulta
no
site
do
TRESC
http://apps.tresc.jus.br/site/partidos/fiscalizaalistamentoeleitoral/index.html).
É LÍCITO aos Partidos Políticos, por intermédio de seus delegados,
requerer cópia dos documentos relativos aos pedidos de alistamento,
transferência, segunda via e revisão de dados, desde que o façam
por meio de requerimento fundamentado, com especificação da
inscrição questionada e dos indícios e das circunstâncias que
embasem a suspeita.
Por ordem do Juiz Eleitoral e para conhecimento de todos os
interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no
mural do cartório da 51ª Zona Eleitoral, com a respectiva certidão de
publicação no DJESC. Dado e passado neste município,
Florianópolis, em 19 de maio de 2020. Eu, Jéssica Regis Pereira,
Chefe de Cartório, preparei o presente documento e o subscrevi.
Jéssica Regis Pereira
Chefe de Cartório

52ª Zona Eleitoral - Anita Garibaldi
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600016-67.2020.6.24.0052 /
052ª ZONA ELEITORAL DE ANITA GARIBALDI SC
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ORGAO
PROVISORIO ANITA GARIBALDI SC MUNICIPAL
REQUERENTE: ANGELO MANOEL DA CRU
DECISÃO
RH.
De acordo com a documentação acostada verifica-se que o
interessado requer filiação no Partido Cidadnia desde o dia
19/08/2019.
Conforme a Resolução 23.596 do TSE:
Art.11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada
ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para
efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os
seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também,
o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e
a data do deferimento das respectivas filiações.
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste
artigo, será considerada a última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que
cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve
o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o
disposto no art. 16 desta resolução.
Sendo assim, defiro o pedido do requerente e determino a intimação
por e-mail do Partido para que, no prazo de 10 dias, regularize a
situação do Ângelo Manoel da Cruz, incluindo o nome do interessado
em lista interna e efetuando nova submissão.
Após o cumprimento, o senhor chefe de cartório deverá acessar o
FILIA e autorizar o processamento especial da lista apresentada.
Certifique-se, intime-se pelo e-mail no qual enviou o pedido e
arquive-se.
Anita Garibaldi, 15 de maio de 2020.
José Antônio Varaschin Chedid
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66ª Zona Eleitoral - Pinhalzinho
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 066ª Zona Eleitoral de Pinhalzinho/SC
Juíza Eleitoral: Dra. Thaíse Siqueira Ornelas
Chefe de Cartório: Greyce Mariana Laske Mahl
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060000763.2020.6.24.0066 / 066ª ZONA ELEITORAL DE PINHALZINHO SC
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MUNICIPAL - NOVA ERECHIM - SC
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAMDARA LUANA SCHUCK OAB/SC n. 42682
REQUERIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE
PINHALZINHO/SC
DESPACHO
Trata-se de pedido de regularização de contas anuais (exercício
financeiro de 2018) do Movimento Democrático Brasileiro de Nova
Erechim fundamentada no art. 80, § 1º, inc. II e § 2º, I alínea "b", da
Resolução nº 23.607/2019, protocolada pela parte requerente
na Classe Judicial de Prestação de Contas Anual (12377).
Inicialmente, de acordo com o Provimento CGE n. 13/2019,
determino a retificação da classe indicada para Petição - PET, pois
esta se adequa ao disposto na Resolução TSE n. 23.604/2019, art.
58, § 1º, inciso II, Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80, § 2º, inciso
II, enquanto não houver classe específica à Regularização no
PJE. Da mesma forma, determino que a Chefia de Cartório, através
de certidão narrativa nos presentes autos, detalhe com riqueza de
elementos os procedimentos adotados na Prestação de Contas que
apurou a omissão do dever de prestar contas do Movimento
Democrático Brasileiro de Nova Erechim, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O artigo 58 da Resolução TSE 23.604/2019 prevê que "transitada em
julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas
no caput e no § 2º do art. 47". Ainda sobre a regularização, o inciso
III determina que a agremiação partidária deverá instruir os autos
com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas, os quais
deverão ser submetidos ao exame técnico.
Ainda que pese a força da coisa julgada material em autos diversos,
a novel Resolução TSE n. 23.604/2019 acolheu o entendimento já
aplicado pelo TRESC nos autos da Prestação de Contas n. 060003625.2017.6.24.0000 (Acórdão n. 33.189), qual seja: de que, quando
ajuizado requerimento de regularização de contas não prestadas, a
apreciação do pedido deverá ser com base nos mesmos critérios
com os quais seriam as contas analisadas caso houvessem sido
tempestivamente prestadas, para fins de aplicação de sanção, sem,
contudo, alterar o dispositivo da decisão que julgou não
apresentadas as contas, podendo incidir, conforme as falhas
verificadas no caso concreto, a suspensão do direito ao recebimento
de cotas do Fundo Partidário por determinado período, sendo
levantada a situação de inadimplência somente ao final desse
período.
Assim sendo, recebo o pedido de regularização de contas não
prestadas pelo Movimento Democrático Brasileiro de Nova Erechim,
o qual deverá observar o rito processual disposto no art. 58 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019. Em relação ao mérito
da análise, de acordo com o disposto no art. 65 da Resolução TSE n.
23.604/2019, observar-se-á a Resolução TSE n. 23.546/2017.
P.R.I
Pinhalzinho, 15 de maio de 2020.
THAÍSE SIQUEIRA ORNELAS
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 060000848.2020.6.24.0066 / 066ª ZONA ELEITORAL DE PINHALZINHO SC
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MUNICIPAL - NOVA ERECHIM - SC
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ADVOGADO DO REQUERENTE: DAMDARA LUANA SCHUCK OAB/SC n. 42682
REQUERIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE
PINHALZINHO/SC
DESPACHO
Trata-se
de
pedido
de
regularização
de
contas
de
campanha (Eleições 218) do Movimento Democrático Brasileiro de
Nova Erechim fundamentada no art. 83, § 1º, da Resolução nº
23.553/2017, protocolada pela parte requerente na Classe Judicial
de Prestação de Contas Eleitorais (12193).
Inicialmente, determino a retificação da classe indicada para Petição
- PET. Isto porque, de acordo com a Resolução TSE n. 23.553/2017,
§ 2º, inc. II, o pedido de regularização deverá ser autuado na classe
Petição. Da mesma forma, determino que a Chefia de Cartório,
através de certidão narrativa nos presentes autos, detalhe com
riqueza de elementos os procedimentos adotados na Prestação de
Contas que apurou a omissão do dever de prestar contas do
Movimento Democrático Brasileiro de Nova Erechim, referente às
Eleições de 2018.
O artigo 83, § 1º, da Resolução TSE 23.553/2017 prevê que, "após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação". Ainda sobre a
regularização, o inciso III determina que o pedido deverá
ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56
desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de
que trata o art. 57.
Ainda que pese a força da coisa julgada material em autos diversos,
entendo cabível aplicar às contas em análise o entendimento firmado
pelo TRESC nos autos da Prestação de Contas n. 060003625.2017.6.24.0000 (Acórdão n. 33.189), qual seja: de que, quando
ajuizado requerimento de regularização de contas não prestadas, a
apreciação do pedido deverá ser com base nos mesmos critérios
com os quais seriam as contas analisadas caso houvessem sido
tempestivamente prestadas, para fins de aplicação de sanção, sem,
contudo, alterar o dispositivo da decisão que julgou não
apresentadas as contas, podendo incidir, conforme as falhas
verificadas no caso concreto, a suspensão do direito ao recebimento
de cotas do Fundo Partidário por determinado período, sendo
levantada a situação de inadimplência somente ao final desse
período.
Assim sendo, recebo o pedido de regularização de contas não
prestadas pelo Movimento Democrático Brasileiro de Nova Erechim,
o qual deverá observar o rito processual disposto no art. 83 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.553/2017.
P.R.I
Pinhalzinho, 15 de maio de 2020.
THAÍSE SIQUEIRA ORNELAS
Juíza Eleitoral
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As listas com a relação dos respectivos eleitores encontram-se
disponíveis para consulta no cartório da 69ª ZE e pelo site
http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamentoeleitoral/index.html.
Dado e passado nesta cidade de Campo Erê, aos dezoito dias do
mês de maio do ano de 2020. Eu, _________________, Danyel
Pontelo Correa, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Divulgue-se.
Valter Domingos de Andrade Júnior
Juiz da 69ª Zona Eleitoral

73ª Zona Eleitoral - Imbituba
Atos Judiciais
Editais
EDITAL - 09/2020
Prazo: 15 dias
O Excelentíssimo Dr. Antônio Carlos Ângelo, Juiz da 73ª Zona
Eleitoral de Santa Catarina - Imbituba/SC, no uso de suas
atribuições,
TORNA PÚBLICO, a todos os interessados que virem o presente
edital ou dele tiverem ciência, consoante o § 6º, do art. 45 e art. 57,
ambos do Código Eleitoral, a relação de títulos emitidos (inscrições,
transferências, 2ª vias e/ou revisões), no período de 01/05 a
15/05/2020, nos municípios de Garopaba e Imbituba, que fazem
parte desta 73ª Zona Eleitoral, a qual ficará disponível em Cartório e
no site do TRESC ( http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscalizaalistamento-eleitoral/index.html).
Pelo presente, ficam, pois, os interessados cientificados para,
querendo, impugnar qualquer das referidas operações, na forma do
artigo 45 § 7º, do Código Eleitoral e artigo 7°, §1º da Lei 6.996/1982.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz que
fosse afixado o presente edital no local de costume.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Imbituba, Estado de
Santa Catarina, aos dezoito dias do mês de maio de 2020. Eu,
Denise Jardim Bortoluzzi, Chefe de Cartório em exercício, digitei.
Antônio Carlos Ângelo
Juiz Eleitoral

83ª Zona Eleitoral - Modelo
Atos Judiciais

69ª Zona Eleitoral - Campo Erê
Editais

Atos Judiciais
Editais
Juízo da 069ª Zona Eleitoral de Campo Erê/SC
Juiz: Valter Domingos de Andrade Júnior
Chefe de Cartório: Danyel Pontelo Correa
Edital 11/2020
Prazo: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Valter Domingos de Andrade Júnior,
MM. Juiz da 069ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
V E M, com fundamento no art. 45, § 6º , art. 57 do Código Eleitoral e
§ 4º do artigo 18 da Resolução 21.538/2003 - TSE, publicar a
relação de novos eleitores inscritos, transferidos e aqueles que
tiveram os seus dados do cadastro eleitoral revisados no período de
01/05/2020 a 15/05/2020, para os municípios de Campo Erê, Palma
Sola, Saltinho e São Bernardino, do que caberá recurso na forma
dos art. 45, § 7º, do Código Eleitoral e art. 7º, § 1º da Lei n.
6.996/1982, § 5º do artigo 18 da Resolução 21.538/2003 - TSE.

EDITAL ZE n. 11/2020
PRAZO: 03 (três) dias
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral desta 83ª Zona Eleitoral Modelo/SC, Dr. Wagner Luis Böing, no uso de suas atribuições
legais
FAZ PUBLICAR, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 e do art. 5º, parágrafo único, do Provimento n.
01/2008-CRE-TRESC, que o partido político e respectivos
responsáveis, abaixo relacionados, apresentaram a DECLARAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, no exercício
financeiro de 2019, está à disposição para consulta e manifestação
dos interessados, sendo facultado a qualquer interessado, no prazo
de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, a
apresentação de impugnação, em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PART
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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 neste Município de Modelo, aos dezenove dias do mês de
maio do ano de dois mil e vinte. Eu, _____ Ana Caroline da Silva
Reinaldo, Técnica Judiciária, o digitei e conferi.
Ana Caroline da Silva Reinaldo
Técnica Judiciária
Assinatura Autorizada pela Portaria ZE 13/2017

99ª Zona Eleitoral - Tubarão
Atos Judiciais
Editais
E D I T A L 13/2020
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. 45, § 6º e art. 57 do Código Eleitoral, art.
17 da Res. TSE. n. 21.538/2003, bem como ao disposto no Parte III Título II - Capitulo XII, do Manual de Pratica Cartorária, informar que
se encontra disponível, para consulta, no link http://apps.tresc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamento-eleitoral/index.html a lista
de novos eleitores inscritos, revisados e transferidos, ou que foram
indeferidos, para os municípios de Tubarão, Capivari de Baixo,
Gravatal, Armazém e São Martinho, no período de 01 a 15 de maio
de 2020, do que caberá recurso na forma dos art. 45, § 7º, do
Código Eleitoral e art. 7º, § 1º da Lei n. 6.996/1982 e artigos 17, § 1º
e 18, § 5º da Res. TSE n. 21.538/2003.
Dado e passado nesta cidade de Tubarão, aos dezoito dias do mês
de maio do ano de 2020. Eu, Gustavo André Battistella Zmuda,
Chefe de Cartório preparei e conferi o presente Edital, que vai
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Registre-se.
Publique-se.
Tubarão, 18 de maio de 2020.
GUILHERME MATTEI BORSOI
Juiz da 99.ª Zona Eleitoral

104ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais
Editais
EDITAL 10/2020
Requerimentos de Alistamento Eleitoral - indeferimentoO
Excelentíssimo Senhor Sílvio Dagoberto Orsatto, Juiz Eleitoral da
104ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, com sede em Lages, Estado
de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, etc.,TORNA
PÚBLICO, aos interessados e a todos quantos o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
representantes dos órgãos partidários existentes nos municípios
pertencentes à circunscrição da 104ª Zona Eleitoral (municípios de
Lages, São José do Cerrito e Capão Alto), a relação contendo os
Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE) indeferidos, por
ausência de apresentação da documentação necessária à
comprovação de identidade e/ou domicílio eleitoral, para efeito do
que dispõe o art. 45, §8º, do Código Eleitoral: Camila Vieira Lima,
inscrição eleitoral n. 054549950973Lara Aliçar Timóteo, inscrição
eleitoral n. 065690140914 Pedro Henrique Gabrielli Bruda, inscrição
eleitoral 062435910949Luiza Aparecida Carneiro Cardoso dos
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Santos, inscrição eleitoral n. 035482890930Elvio Rossetto, inscrição
eleitoral n. 088314600400Caroline Otilia Massuco, inscrição eleitoral
n. 044209910965Bruno Eduardo Sérgio, inscrição Eleitoral n.
123901640329Agson José Antunes de Sales, inscrição eleitoral n.
024654190914Vera Lúcia Romero, inscrição eleitoral n.
015624000957 Larissa Pamela da Silva, inscrição eleitoral n.
060624880949 João Claudio de Oliveira, inscrição eleitoral n.
032385080906Beloni de Souza Ascari, inscrição eleitoral n.
061624490477Luis Ricardo da Rosa Hoffer, inscrição eleitoral n.
065689260973Luis Fernando Wolff da Silva, inscrição eleitoral n.
040884730922Lucinéia Angélica Lamb, inscrição eleitoral n.
057316380949Priscila Pereira Machado, inscrição eleitoral n.
046385850914Luis Davi de Campos, inscrição eleitoral n.
065689160906E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, a publicação do presente edital
no DJESC. Dado e passado nesta cidade de Lages/SC, aos 19 dias
do mês de maio do ano de dois mil e vinte. Eu,
___________________ Daisy Dal Farra Beck, Analista Judiciária,
Chefe de Cartório da 104ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, preparei
e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral.SÍLVIO DAGOBERTO ORSATTOJuiz Eleitoral

105ª Zona Eleitoral - Joinville
Atos Judiciais
Portarias
Juízo da 105ª Zona Eleitoral de Joinville (SC)
Juiz: João Marcos Buch
Chefe de Cartório: Carlos Ricardo Penayo de Melo
Edital n. 011/2020 (prazo: 15 dias)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 105ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais, Faço saber, a todos os quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que de
conformidade com os artigos 45, § 6º e 57, ambos do Código
Eleitoral, público por edital a lista de novos eleitores inscritos e/ou
transferidos, desta 105.ª Zona Eleitoral, no período de 01/05/2020 a
15/05/2020, da qual caberá recurso na forma dos 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, cuja relação de
eleitores encontra-se disponível para consulta neste Cartório
Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Joinville, dia 16, de abril
de 2020. Eu, Carlos Ricardo Penayo de Melo, Chefe de Cartório,
preparei e conferi o presente Edital, o qual segue assinado
digitalmente.

106ª Zona Eleitoral - Navegantes
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 010/2020
Prazos: 05 (cinco) dias
O Exmo. Sr. Gilberto Gomes de Oliveira Júnior, M.Mº Juiz da 106ª
Zona Eleitoral - Navegantes, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, que o Partido Republicano Brasileiro (PRB) de
Navegantes apresentou a prestação de contas anual (PC n.
0600009-10.2020.6.24.0106), referente ao exercício financeiro de
2019, a qual, nos termos do caput do art. 31, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019, encontra-se disponível para exame do
Ministério Público Eleitoral ou de qualquer partidos políticos, ficando
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para que possam impugnar a
prestação de contas apresentada, relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para a apuração de qualquer ato que viole
as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os
partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95).
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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo
Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume e
publicado no Diário de Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.
Dado e passado nesta cidade de Navegantes, aos 13 dias do mês
de maio de 2020, eu Ângelo Eidt Pasquali, Analista Judiciário, redigi
e conferi o presente edital.
GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cartório da 106ª ZONA ELEITORAL DE NAVEGANTES SC
Editais
EDITAL N. 11/2020
PRAZO: 15 DIASO Excelentíssimo Dr. Gilberto Gomes de Oliveira
Junior, M.M. Juiz da 106ª Zona Eleitoral de Navegantes/SC, no uso
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA, com fundamento no
art. 45, § 6º e art. 57 do Código Eleitoral, a lista de novos eleitores
inscritos e/ou transferidos, para os Municípios de Navegantes e Luiz
Alves, realizados no período compreendido entre 01/05/2020 à
14/05/2020, 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 Navegantes - SC, aos dezenove dias do mês de
maio de 2020. Eu, ________ Ronaldo Sergio Martins Valotta, Chefe
de Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo
MM. Juiz Eleitoral.Publique-se.Gilberto Gomes de Oliveira JúniorJuiz
Eleitoral
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