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Decisões
Designações de Juízes Eleitorais
EXTRATO DAS DECISÕES
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO
(PAE)
N.15.211/2020
DATA DA SESSÃO: 12.05.2020
PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ JAIME RAMOS
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRE STEFANI
BERTUOL
INTERESSADO (S): JUIZ ANTÔNIO CARLOS ÂNGELO
Certifico que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em
sessão realizada na data acima indicada, ao apreciar o processo em
epígrafe, decidiu, à unanimidade, aprovar a designação de Antônio
Carlos Ângelo para responder pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral Imbituba, no biênio correspondente ao período de 27 de abril de
2020 a 26 de abril de 2022. Participaram da deliberação os Juízes
Jaime Ramos (Presidente), Fernando Carioni, Wilson Pereira Junior,
Vitoraldo Bridi, Jaime Pedro Bunn, Celso Kipper e Rodrigo
Fernandes. Presente o Procurador Regional Eleitoral André Stefani
Bertuol.
Processo Administrativo Eletrônico n. 18.563/2020
Interessados: Juízos das Zonas Eleitorais da Circunscrição Estadual
Data da Decisão: 12.05.2020
Presidente: Juiz Jaime Ramos
Decisão: designar os magistrados relacionados no quadro anexo
para exercerem, em substituição, a jurisdição eleitoral nos
respectivos períodos e Zonas Eleitorais (Vara única), em virtude dos
afastamentos dos Juízes titulares em abril 2020, de acordo com a
Resoluções TRESC n. 7.457, de 05.12.2005 (art. 9º) - com a
redação dada pela Resolução TRESC n. 7.825, de 20.06.2011.
Ver Seção ANEXOS

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 79

Florianópolis, quinta-feira, 21 de maio de 2020.

Processo Administrativo Eletrônico n. 18.565/2020
Interessados: Juízos das Zonas Eleitorais da Circunscrição Estadual
Data da Decisão: 12.05.2020
Data da Sessão de Deliberação Plenária: 14.05.2020
Presidente: Juiz Jaime Ramos
Decisão: designar os magistrados relacionados no quadro anexo
para exercerem, em substituição, a jurisdição eleitoral nos
respectivos períodos e Zonas Eleitorais (mais de uma Vara), em
virtude dos afastamentos dos Juízes titulares em abril 2020, de
acordo com a Resolução TRESC n. 7.457/2005, alterada pelas
Resoluções TRESC n. 7.729/2008, 7.825/2011, 7.845/2011 e
7.878/2013; e com as Resoluções TRESC n. 7.847/2011 e
7.952/2016.
Ver Seção ANEXOS
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO
(PAE)
N.
18.576/2020
DATA DA SESSÃO: 14.05.2020
PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ JAIME RAMOS
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRE STEFANI
BERTUOL
INTERESSADO (S): JUIZ RONALDO DENARDI
Certifico que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em
sessão realizada na data acima indicada, ao apreciar o processo em
epígrafe, decidiu, à unanimidade, aprovar a designação de Ronaldo
Denardi para responder pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral -São
Joaquim, no biênio correspondente ao período de 22 de maio de
2020 a 21de maio de 2022. Participaram da deliberação por
videoconferência os Juízes Jaime Ramos (Presidente), Fernando
Carioni, Wilson Pereira Junior, Vitoraldo Bridi, Jaime Pedro Bunn,
Celso Kipper e Rodrigo Fernandes. Presente o Procurador Regional
Eleitoral André Stefani Bertuol.

Atos dos Relatores
Decisões
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§ 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.
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em
atendimento do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão
processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser
encaminhado ao juízo do domicílio eleitoral do filiado, que decidirá a
respeito da determinação ao partido para fins de submissão pelo
Filia da relação de filiados para processamento especial.
§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do
cartório eleitoral deverá acessar o Filia e autorizar o processamento
especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução
deverá ser autuado na classe processual Filiação Partidária (FP).
§ 4º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo
compreende os procedimentos administrativos e judiciais que
versam sobre questões relacionadas ao procedimento da filiação
partidária e ao encaminhamento de dados de filiados à Justiça
Eleitoral.
Diante disso, exsurge inequívoca a competência do Juízo da 68ª
Zona Eleitoral de Balneário Piçarras/SC para analisar o pedido, o
qual poderá determinar todas as diligências cabíveis para a solução
do caso.
Inclusive, verifica-se que a petição inicial foi efetivamente dirigida ao
Juízo da mencionada Zona Eleitoral, mas acabou sendo
protocolizada, por equívoco, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina.
Ante o exposto, declaro a incompetência do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina para apreciação do requerimento
apresentado por Elizangela Thereza Matiello Ribeiro e determino a
remessa dos autos ao Juízo Eleitoral da Zona a que pertence sua
inscrição eleitoral, indicada pela peticionante como sendo a 68ª Zona
Eleitoral de Piçarras/SC.
Florianópolis, 20 de maio de 2020.
WILSON PEREIRA JUNIOR, Relator

Publicação n. 264-2020/CRIP
PETIÇÃO (1338) Nº 0600188-68.2020.6.24.0000 - Barra Velha SANTA CATARINA
RELATOR(A): WILSON PEREIRA JUNIOR
REQUERENTE: ELIZANGELA THEREZA MATIELLO RIBEIRO
ADVOGADO: WILSON REIS DUARTE - OAB/SC50949
DECISÃO
Elizangela Thereza Matiello Ribeiro ajuizou pedido de inclusão de
seu nome na lista de filiados do partido PATRIOTA 51, aduzindo que
filiou-se à referida agremiação na data de 02/04/2020 e que o partido
não conseguiu colocar seu nome na lista de filiados, possivelmente
em razão da existência de dupla filiação, já que possui vínculo
anterior ao partido SOLIDARIEDADE 77.
Ao final, requer seja filiada ao PATRIOTA 51 e desfiliada do
SOLIDARIEDADE 77, providência que se faz indispensável para
concorrer ao cargo de vereador nas próximas eleições.
É o relatório. Decido.
A questão central do processo cinge-se ao fato de o partido
PATRIOTA não haver colocado, ou não haver conseguido colocar, o
nome da requerente em sua lista de filiados, muito embora ela tenha
preenchido a ficha de filiação (ID 4244705).
A matéria é regida pelo art. 19 da Lei n. 9.096/1995, bem como pela
Resolução TSE n. 23.596/2019. Assim dispõe a citada Resolução
em seus artigos 11 e 16:
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 (Lei nº 9.096/1995,
art. 19, caput).

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

Acórdãos e Resoluções
Acórdãos
Publicação n. 265-2020/CRIP
ACÓRDÃO N. 34344
RECURSO ELEITORAL (11548) N. 0600333-61.2019.6.24.0000 RIO FORTUNA
RELATOR: JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR
RECURSO ELEITORAL Nº 0600333-61.2019.6.24.0000
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL (PL) - MUNICIPAL - RIO
FORTUNA - SC
ADVOGADO: EVANDRO ALBERTON ASCARI - OAB/SC17561
ADVOGADO: CLAYTON BIANCO - OAB/SC15174
RECORRENTE: NERI VANDRESEN
ADVOGADO: CLAYTON BIANCO - OAB/SC15174
RECORRENTE: ROGERIO ROECKER
ADVOGADO: CLAYTON BIANCO - OAB/SC15174
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIRETÓRIO
MUNICIPAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
ESFERA MUNICIPAL QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO DE
QUALQUER NATUREZA - SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS EM RAZÃO DA NÃO ABERTURA E NÃO MANUTENÇÃO

Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001
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DE CONTA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO EM
ANÁLISE.
PARECER TÉCNICO EXARADO PELA UNIDADE TÉCNICA DESTE
TRIBUNAL, QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE UMA CONTACORRENTE ABERTA EM NOME DA ESFERA PARTIDÁRIA
DURANTE TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 COMPROVAÇÃO
DA
DECLARADA
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA APROVAR AS CONTAS.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele dar
provimento para aprovar as contas do Partido Liberal (PL) em Rio
Fortuna relativamente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do
voto do Relator.
Florianópolis, 15 de maio de 2020.
JUIZ WILSON PEREIRA JUNIOR, RELATOR
Florianópolis, 21 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
1ª Zona Eleitoral - Araranguá
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600009-34.2020.6.24.0001 / 001ª
ZONA ELEITORAL DE ARARANGUÁ SC
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA
REPRESENTADO: FABIANO ALEX DA SILVA
Advogados do(a) REPRESENTADO: FELIPE KELLER - SC44978,
PAULA DE BEM - SC47460
SENTENÇA
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Fabiano Alex Silva, já qualificado nos autos, diante da
suposta publicação, por meio do facebook, de propaganda
antecipada.
Relatou que o representado anunciou a sua pré-candidatura ao
cargo de vereador, sendo que constou, na publicação, a sigla e o
número do partido, mediante a utilização dos seguintes dizeres
"Venha conosco! Vote PSL 17". Concluiu que tal situação
configuraria propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada, na
forma do art. 36, caput, e §3º, da Lei 9504/97, pois expõe o número
do partido e pedido de voto em favor da legenda pela qual pretende
concorrer ao cargo de vereador.
Pleiteou, com base nestes fundamentos, a procedência da
representação para remoção da propaganda e condenação do
representado ao pagamento de multa.
O representado apresentou resposta, por meio de advogado.
Inicialmente, afirmou que a propaganda ora em análise já foi retirada
das mídias sociais. No mérito, sustentou que a propaganda eleitoral
extemporânea exigiria os requisitos da intenção de obter votos e da
prática no período vedado. Destacou que a propaganda eleitoral se
identificaria, então, somente com o pedido expresso de votos, caso
contrário, poderia configurar apenas promoção pessoal. No caso
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concreto, asseriu que não há menção a pedido expresso de votos.
Alegou o representado intencionou apenas difundir sua ideologia
política. Pleiteou a improcedência do pedido e, alternativamente, a
não aplicação da multa.
É o relatório. Decido.
A questão cinge-se a análise de ocorrência ou não de propaganda
eleitoral antecipada pela conduta do representado de se apresentar
como pré-candidato ao cargo de vereador do município de Balneário
do Silva, por meio do facebook, com os seguintes dizeres: "Com
enorme prazer, sou pré-candidato ao cargo de vereador pelo PSL
(Partido Social Liberal). Agradeço aos membros do partido pelo
convite e ao cidadão arroio-silvense pelo apoio em mais uma
importante jornada. Você está convidado/a para participares através
da página: Fabiano Alex-Pré-candidato a vereador de Balneário
Arroio do Silva @fabianoalexprecandidato. Venha conosco! Vote
PSL 17!" (grifei).
A propaganda eleitoral tem, fundamentalmente, o objetivo de captar
votos em favor de candidato mediante influência e convencimento do
eleitor. Somente é permitida a partir de 5 de julho do ano das
eleições, quando o candidato já foi escolhido em regular convenção
e já houve o registro (art. 36 da Lei 9.504/97). Antes desta data, a
propaganda com tal objetivo é, consequentemente, vedada e os
responsáveis sujeitos à representação por propaganda antecipada
ou extemporânea.
Da obra de Elmana Viana Lucena Esmeraldo, extrai-se o conceito de
propaganda política eleitoral:
"É uma forma de captação de votos usada pelos partidos políticos,
coligações ou candidatos, em época determinada por lei, através da
divulgação de suas propostas, visando à eleição a cargos eletivos'.
De acordo com o art. 36 da Lei nº 9.504-1997, ‘a propaganda
eleitoral somente é permitida após o dia 05 de julho do ano da
eleição.' Se a propaganda é realizada antes desse prazo,
caracterizada está a ‘Propaganda Extemporânea' que pode ser
objeto desta ação". (Processo eleitoral: sistematização das ações
eleitorais. Leme: J. H. Mizuno, 2011, p. 77).
Dito isso, verifica-se que a conduta narrada na representação não
configurou propaganda antecipada, pois a menção expressa à sigla
partidária e ao número do partido não equivale a pedido explícito ou
implícito de voto em determinado candidato, mesmo que
remotamente os munícipes tenham conhecimento de quais pessoas
estarão vinculadas ao partido em futura eleição, não alcançando,
desta forma, o voto pela legenda.
A mensagem constante na mídia social, portanto, no que concerne
ao suposto pedido de voto, é restrita ao partido. Não se faz alusão
ao voto em pessoa específica. No máximo, há divulgação do partido
e a chamada dos eleitores para adesão, o que é permitido pela Lei
Eleitoral.
Colaciona-se o seguinte julgado do TSE:
ELEIÇÕES 2018 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO - DECISÃO
FINAL - IMPROCEDÊNCIA - PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA - PRÉ-CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL INTERNET - REDE SOCIAL - FACEBOOK - MENSAGENS PRETENSA CANDIDATURA PROMESSA DE CAMPANHA - EXALTAÇÃO DE QUALIDADES
PESSOAIS - PEDIDO DE APOIO POLÍTICO - PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO - INEXISTÊNCIA - ART. 36-A, II, III, V, VI, § 2º, DA LEI N.
9.504/1997 - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. O TSE fixou a
tese de que, "para a configuração de propaganda eleitoral
antecipada, o pedido de votos deve ser explícito, vedada a extração
desse elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do
contexto em que veiculada" (Agravo Regimental em RESPE n.
12.563/PI, rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJE de 29/8/2018).
Com efeito, conforme se depreende do art. 36-A da LE:
"Não se configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura,
a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet [...]
§2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura [...]".
Da análise do contexto, afasta-se a caracterização de propaganda
extemporânea, porquanto a utilização da sigla e do número do
partido está inserida na margem do razoável para o período préeleitoral, uma vez que limitada a divulgação da pré-candidatura, bem
como o pedido de apoio político ao partido.
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Ante o exposto, julgo improcedente o pedido deduzido na
representação por não restar caracterizada a propaganda eleitoral
antecipada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Thania Mara Luz
Juiza Eleitoral

18ª Zona Eleitoral - Joaçaba
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600008-95.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE JOAÇABA SC
RESPONSÁVEL: AVANTE - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL
ADVOGADOS: RICARDO LUCAS DA SILVA DEMONTI - OAB/SC
23935, IRAN CESAR DEMONTI - OAB/SC 3351
REQUERENTE: TEREZINHA RICARDO DO NASCIMENTO, TIAGO
RICARDO DE MELO
ADVOGADOS: IRAN CESAR DEMONTI - OAB/SC 3351, RICARDO
LUCAS DA SILVA DEMONTI - OAB/SC 23935
DESPACHO
Retornam os autos conclusos após o cumprimento parcial pelos
interessados das determinações do despacho de ID n. 526422.
Em petição juntada aos autos os interessados apresentaram o
substabelecimento devidamente assinado pelo Dr. Ricardo Lucas da
Silva Demonti (documento de ID n. 1010641 - cumprimento do item
2 do despacho de ID n. 526422), mas não apresentaram a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro de 2014 contendo todos os
dados e documentos previstos no art. 29 da Resolução TSE n.
23.432/2014 (item 1 do despacho de ID n. 526422).
Na mesma petição (ID n. 1010640) os interessados alegaram, em
síntese, que a Resolução TSE n. 23.432/2014 foi revogada por
outras e que está atualmente em vigor a Resolução TSE n.
23.604/2019,
a
qual
disciplina
a
documentação
quando há movimentação de recursos, o que não seria o caso do
objeto destes autos, ao qual se aplicaria o art. 44 da referida
resolução que trata da prestação de contas sem movimentação
financeira e autoriza a apresentação de simples declaração de
ausência de movimentação de recursos, a qual, ao final, deve ser
arquivada e consideradas, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas. Pugnaram pela reconsideração do despacho
de ID n. 526422 de modo a permitir a apresentação da declaração
de ausência de movimentação de recursos.
De fato, é correto que atualmente está em vigor a Resolução TSE n.
23.604/2019, a qual, por sua vez, em seu art. 58, prescreve o
procedimento especial para a hipótese de regularização de contas
julgadas não prestadas, como é o caso dos autos.
A previsão original em lei sobre a possibilidade de apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos para suprir a
obrigação constitucional de prestar contas atribuída aos partidos
políticos ocorreu pela inclusão do § 4º ao art. 32 da Lei n.
9.096/1995, efetuada pela Lei n. 13.165, editada em 29/09/2015,
passando a constar dos normativos do TSE a partir da Resolução
TSE n. 23.464, de 17/12/2015.
Por se tratar de instituto mais benéfico conferido aos partidos
políticos que não apresentaram qualquer movimentação financeira
ou estimável em dinheiro durante o exercício financeiro objeto das
contas, entendo que a referida declaração pode ser utilizada para a
regularização de contas julgadas não prestadas, ainda que o
julgamento se refira a contas relativas a exercícios financeiros
anteriores ao advento da novidade legislativa.
O documento, embora revestido de simplicidade, traduz a declaração
do partido político de que não houve movimentação financeira ou
estimável em dinheiro no exercício financeiro respectivo, declaração
esta que será confrontada pela Justiça Eleitoral através de consultas
aos sistemas e bancos de dados disponíveis, a fim de se aferir se a
declaração apresentada reflete à realidade do exercício financeiro.
Ademais, entende a Secretaria de Controle Interno e Auditoria do
TRE/SC que as contas apresentadas após o julgamento como não
prestadas não são "novas contas", inexistindo novo julgamento de
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mérito. As contas apresentadas após julgadas não prestadas são
apreciadas apenas para fins de regularização, eis que a avaliação
tem um escopo mais limitado, com a finalidade precípua de
identificação de fontes vedadas, recursos de origem não identificada
e regularidade na aplicação de recursos públicos eventualmente
recebidos.
No mesmo sentido a decisão do E. Tribunal Regional Eleitoral no
acórdão 26.267, mutatis mutandis:
[...] Em decorrência do caráter jurisdicional da prestação de contas,
atribuído pela Lei n. 12.034, de 29.9.2009, torna-se incabível novo
julgamento das contas de campanha oferecidas posteriormente à
decisão que as declarou não prestadas, sob pena de grave violação
dos arts. 468 e 471, do CPC.
[...] Transposto o plano jurisdicional do julgamento das contas, acaso
sejam elas apresentadas posteriormente à decisão, remanesce tão
só o aspecto administrativo para admissibilidade de exame, pelo
órgão técnico do Tribunal, de questões relevantes, tais como má
gestão do Fundo Partidário, doações de fonte vedada ou
recebimento de recursos de origem não identificada; com
consequente encaminhamento à Procuradoria Regional Eleitoral
para eventuais medidas pertinentes.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO nº 5760, Acórdão
nº 26267 de 12/09/2011, Relator(a) OSCAR JUVÊNCIO BORGES
NETO, Relator(a) designado(a) GERSON CHEREM II, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 170, Data 15/9/2011, Página 6)
Desta feita, não há óbices ao aceite da declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros e estimáveis em dinheiro
apresentada pelo requerente, em virtude da possibilidade de
conferência da veracidade da declaração, privilegiando-se a
possibilidade de regularização da situação pelo partido político.
ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido do requerente e reconsidero o
item 1 do despacho de ID n. 526422, a fim de admitir a declaração
de ausência de movimentação de recursos apresentada como
documento idôneo a fim de iniciar o procedimento de regularização
das contas do partido político relativas ao exercício financeiro de
2014.
Ao Cartório Eleitoral para que, sucessivamente:
I) atualize o Sistema SICO, informando da prestação de contas;
II) efetue as devidas consultas nos sistemas informatizados e bancos
de dados disponíveis a fim de verificar a existência, no exercício
financeiro correspondente, de movimentação financeira, recebimento
de recursos de fontes vedadas, origem não identificada ou
provenientes do Fundo Partidário, certificando-se as consultas nos
autos;
III) encaminhe os autos ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação no prazo de 3 (três) dias;
IV) com a devolução pelo Ministério Público Eleitoral, remeta
os autos conclusos a este magistrado para julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Joaçaba, 20 de maio de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz da 18ª Zona Eleitoral
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600009-80.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE JOAÇABA SC
RESPONSÁVEL: AVANTE - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL
ADVOGADOS: RICARDO LUCAS DA SILVA DEMONTI - OAB/SC
23935, IRAN CESAR DEMONTI - OAB/SC 3351
REQUERENTE: TEREZINHA RICARDO DO NASCIMENTO, TIAGO
RICARDO DE MELO
ADVOGADOS: IRAN CESAR DEMONTI - OAB/SC 3351, RICARDO
LUCAS DA SILVA DEMONTI - OAB/SC 23935
DESPACHO
Retornam os autos conclusos após o cumprimento parcial pelos
interessados das determinações do despacho de ID n. 527373.
Em petição juntada aos autos os interessados apresentaram o
substabelecimento devidamente assinado pelo Dr. Ricardo Lucas da
Silva Demonti (documento de ID n. 1010633 - cumprimento do item
2 do despacho de ID n. 527373), mas não apresentaram a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro de 2015 contendo todos os
dados e documentos previstos no art. 29 da Resolução TSE n.
23.432/2014 (item 1 do despacho de ID n. 527373).
Na mesma petição (ID n. 1010614) os interessados alegaram, em
síntese, que a Resolução TSE n. 23.432/2014 foi revogada por
outras e que está atualmente em vigor a Resolução TSE n.
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23.604/2019,
a
qual
disciplina
a
documentação
quando há movimentação de recursos, o que não seria o caso do
objeto destes autos, ao qual se aplicaria o art. 44 da referida
resolução que trata da prestação de contas sem movimentação
financeira e autoriza a apresentação de simples declaração de
ausência de movimentação de recursos, a qual, ao final, deve ser
arquivada e consideradas, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas. Pugnaram pela reconsideração do despacho
de ID n. 527373 de modo a permitir a apresentação da declaração
de ausência de movimentação de recursos.
De fato, é correto que atualmente está em vigor a Resolução TSE n.
23.604/2019, a qual, por sua vez, em seu art. 58, prescreve o
procedimento especial para a hipótese de regularização de contas
julgadas não prestadas, como é o caso dos autos.
A previsão original em lei sobre a possibilidade de apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos para suprir a
obrigação constitucional de prestar contas atribuída aos partidos
políticos ocorreu pela inclusão do § 4º ao art. 32 da Lei n.
9.096/1995, efetuada pela Lei n. 13.165, editada em 29/09/2015,
passando a constar dos normativos do TSE a partir da Resolução
TSE n. 23.464, de 17/12/2015.
Por se tratar de instituto mais benéfico conferido aos partidos
políticos que não apresentaram qualquer movimentação financeira
ou estimável em dinheiro durante o exercício financeiro objeto das
contas, entendo que a referida declaração pode ser utilizada para a
regularização de contas julgadas não prestadas, ainda que o
julgamento se refira a contas relativas a exercícios financeiros
anteriores ao advento da novidade legislativa.
O documento, embora revestido de simplicidade, traduz a declaração
do partido político de que não houve movimentação financeira ou
estimável em dinheiro no exercício financeiro respectivo, declaração
esta que será confrontada pela Justiça Eleitoral através de consultas
aos sistemas e bancos de dados disponíveis, a fim de se aferir se a
declaração apresentada reflete à realidade do exercício financeiro.
Ademais, entende a Secretaria de Controle Interno e Auditoria do
TRE/SC que as contas apresentadas após o julgamento como não
prestadas não são "novas contas", inexistindo novo julgamento de
mérito. As contas apresentadas após julgadas não prestadas são
apreciadas apenas para fins de regularização, eis que a avaliação
tem um escopo mais limitado, com a finalidade precípua de
identificação de fontes vedadas, recursos de origem não identificada
e regularidade na aplicação de recursos públicos eventualmente
recebidos.
No mesmo sentido a decisão do E. Tribunal Regional Eleitoral no
acórdão 26.267, mutatis mutandis:
[...] Em decorrência do caráter jurisdicional da prestação de contas,
atribuído pela Lei n. 12.034, de 29.9.2009, torna-se incabível novo
julgamento das contas de campanha oferecidas posteriormente à
decisão que as declarou não prestadas, sob pena de grave violação
dos arts. 468 e 471, do CPC.
[...] Transposto o plano jurisdicional do julgamento das contas, acaso
sejam elas apresentadas posteriormente à decisão, remanesce tão
só o aspecto administrativo para admissibilidade de exame, pelo
órgão técnico do Tribunal, de questões relevantes, tais como má
gestão do Fundo Partidário, doações de fonte vedada ou
recebimento de recursos de origem não identificada; com
consequente encaminhamento à Procuradoria Regional Eleitoral
para eventuais medidas pertinentes.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO nº 5760, Acórdão
nº 26267 de 12/09/2011, Relator(a) OSCAR JUVÊNCIO BORGES
NETO, Relator(a) designado(a) GERSON CHEREM II, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 170, Data 15/9/2011, Página 6)
Desta feita, não há óbices ao aceite da declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros e estimáveis em dinheiro
apresentada pelo requerente, em virtude da possibilidade de
conferência da veracidade da declaração, privilegiando-se a
possibilidade de regularização da situação pelo partido político.
ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido do requerente e reconsidero o
item 1 do despacho de ID n. 527373, a fim de admitir a declaração
de ausência de movimentação de recursos apresentada como
documento idôneo a fim de iniciar o procedimento de regularização
das contas do partido político relativas ao exercício financeiro de
2015.
Ao Cartório Eleitoral para que, sucessivamente:
I) atualize o Sistema SICO, informando da prestação de contas;
II) efetue as devidas consultas nos sistemas informatizados e bancos
de dados disponíveis a fim de verificar a existência, no exercício
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financeiro correspondente, de movimentação financeira, recebimento
de recursos de fontes vedadas, origem não identificada ou
provenientes do Fundo Partidário, certificando-se as consultas nos
autos;
III) encaminhe os autos ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação no prazo de 3 (três) dias;
IV) com a devolução pelo Ministério Público Eleitoral, remeta
os autos conclusos a este magistrado para julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Joaçaba, 20 de maio de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz da 18ª Zona Eleitoral
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600018-42.2020.6.24.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE JOAÇABA SC
RESPONSÁVEIS:
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRA MUNICIPAL - CATANDUVAS - SC, CARLOS
FRANCISCO RODRIGUES, NEILOR MIGUEL BALDI
ADVOGADA DOS RESPONSÁVEIS: MONIA KITIANE TONIAL OAB/SC 38589
SENTENÇA
Vistos para sentença.
Trata-se de petição para regularização de contas julgadas não
prestadas apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA (PSDB) DE CATANDUVAS e responsáveis com vistas
à regularização das contas relativas ao exercício financeiro de
2013, julgadas como NÃO PRESTADAS nos autos n. 8214.2014.6.24.0018, com trânsito em julgado em 24/11/2014,
impondo-se como sanção, à época, a ratificação da suspensão do
repasse de novas cotas do Fundo Partidário ao partido político até
que cessasse a inadimplência.
As contas destes autos seguiram os procedimentos de regularização
previstos no art. 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pelo deferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência do órgão partidário (parecer eleitoral n. 1165705).
Retornaram os autos conclusos para decisão.
É o suficiente relatório.
DECIDO.
A prestação de contas anual dos partidos políticos encontra-se
disciplinada pela Lei n. 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) e,
atualmente, pela Resolução TSE n. 23.604/2019.
A referida resolução trata da questão da regularização das contas
não prestadas em seu art. 58, in verbis:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar
contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos
públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não
identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de
que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis
devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de
valores a recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso,
deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento
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apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas
aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente
deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º
Nesse diapasão, entende a Secretaria de Controle Interno e
Auditoria do TRE/SC que as contas apresentadas após o julgamento
como não prestadas não são "novas contas", inexistindo novo
julgamento de mérito. As contas apresentadas após julgadas não
prestadas são apreciadas apenas para fins de regularização, sendo
dispensável a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício (Resolução TSE n. 23.604/2019, art. 31,
§2º), eis que a avaliação tem um escopo mais limitado, com a
finalidade precípua de avaliar "se há impropriedade ou irregularidade
na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de
recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado" (art. 58, §1º, V, b, acima citado).
No mesmo sentido a decisão do E. Tribunal Regional Eleitoral no
acórdão 26.267, mutatis mutandis:
[...] Em decorrência do caráter jurisdicional da prestação de contas,
atribuído pela Lei n. 12.034, de 29.9.2009, torna-se incabível novo
julgamento das contas de campanha oferecidas posteriormente à
decisão que as declarou não prestadas, sob pena de grave violação
dos arts. 468 e 471, do CPC.
[...] Transposto o plano jurisdicional do julgamento das contas, acaso
sejam elas apresentadas posteriormente à decisão, remanesce tão
só o aspecto administrativo para admissibilidade de exame, pelo
órgão técnico do Tribunal, de questões relevantes, tais como má
gestão do Fundo Partidário, doações de fonte vedada ou
recebimento de recursos de origem não identificada; com
consequente encaminhamento à Procuradoria Regional Eleitoral
para eventuais medidas pertinentes.
(EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO nº 5760, Acórdão
nº 26267 de 12/09/2011, Relator(a) OSCAR JUVÊNCIO BORGES
NETO, Relator(a) designado(a) GERSON CHEREM II, Publicação:
DJE - Diário de JE, Tomo 170, Data 15/9/2011, Página 6)
O art. 58 da Resolução 23.604/2019, acima transcrito, dentre outras
orientações, prescreve que a regularização não deve ser recebida
com efeito suspensivo e que a situação de inadimplência do órgão
partidário somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento
dos valores eventualmente devidos e do cumprimento das eventuais
sanções impostas quando do julgamento das contas (§4º).
O Cartório Eleitoral, em informação juntada aos autos (ID n.
1097946), após consultas aos bancos de dados disponíveis,
informou inexistir indícios de que o partido político tenha
recebido recursos oriundos do Fundo Partidário, de fonte vedada ou
de origem não identificada.
Não foi possível a consulta, pelo Cartório Eleitoral, dos extratos
bancários eletrônicos em nome do partido político relativos ao
exercício financeiro de 2013, tendo em vista a implementação desse
sistema de consulta apenas em 2014. Entretanto, nova consulta
realizada nos anos de 2014 a 2019 não encontrou conta bancária em
nome do partido político e este, nas informações prestadas, declarou
inexistir conta bancária aberta e movimentação financeira durante o
exercício financeiro objeto da presente regularização.
Sendo assim, em prol do princípio da boa-fé e também da
inviabilidade de produção de prova negativa pelos responsáveis,
presumem-se verdadeiras as informações prestadas, sem prejuízo
de ulterior apuração na eventualidade de surgimento de indícios de
irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, manifestou-se
pelo deferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência do órgão partidário imposta nos autos 8214.2014.6.24.0018 (parecer eleitoral n. 1165705).
Considerando que, após análise das contas, inexistem valores
devidos que necessitem de recolhimento pelo partido político, bem
como inexistem sanções impostas que demandem cumprimento, a
medida que se impõe é a definitiva regularização da situação de
inadimplência do partido político relativa ao exercício financeiro de
2013, fazendo cessar a sanção de suspensão do recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário.

Página 6

Ante o exposto, DETERMINO a regularização da situação de
inadimplência do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de
Catanduvas em virtude da apresentação das contas relativas ao
exercício financeiro de 2013.
Registre-se. Publique-se no DJESC - Diário de Justiça Eleitoral de
Santa Catarina. Intimem-se.
Transitado em julgado:
a) anote-se o presente julgamento no Sistema de Contas - SICO,
nos termos da Resolução TSE n. 23.384/2012. Considerando-se a
inexistência da opção de regularização no sistema, anote-se
o status de aprovação das contas;
b) regularize-se o repasse de eventuais cotas do Fundo Partidário ao
partido político, oficiando-se os diretórios nacional e estadual da
agremiação, informando a apresentação das contas e o fim da
proibição de repasse de recursos do Fundo Partidário decorrente da
não apresentação das contas relativas ao exercício financeiro de
2013.
Após o cumprimento de todas as determinações desta sentença,
arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Joaçaba, 20 de maio de 2020.
Alexandre Dittrich Buhr
Juiz da 18ª Zona Eleitoral

19ª Zona Eleitoral - Joinville
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Autos PJE 0600013-17.2020.6.24.0019
Classe: Filiação Partidária (12554)
Requerente: Partido Progressista de Joinville/SC
Advogado: Cristiano Korbes Steffen, OAB/SC 26347
Advogada: Edilce Effting Marcos, OAB/SC 34.649
Interessados: Osinaldo Teixeira de Faria
Vistos etc.
I - Trata-se de procedimento de verificação de coexistência de
filiações partidárias do eleitor Osinaldo Teixeira de Faria, proposto
pelo Partido Progressista de Joinville/SC, matéria regida pela Lei
9.096/1995, Lei dos Partidos Políticos, e regulamentada atualmente
pela Resolução TSE 23.596/2019. O partido requerente deseja que
seja mantida a filiação do eleitor em questão perante sua sigla
partidária, conforme a vontade de seu filiado, comprovada pela ficha
de filiação partidária juntada aos autos (ID 907177). Ainda alega que
o sistema de filiação partidária da Justiça Eleitoral - FILIA não
permitiu o cadastramento dessa filiação sob a mensagem de que é
"filiado já cadastrado neste diretório partidário". Por determinação do
Juízo, foram juntadas pelo cartório eleitoral as informações sobre as
ocorrências históricas de filiações do eleitor (ID 1195183 e ID
1195186), a esclarecer que o motivo de o eleitor não constar em
relação de filiação sub judice ocorreu porque as datas de filiações
nos partidos envolvidos não são idênticas (ID 1195573). Vieram-me
conclusos os autos. II - Verifica-se que o eleitor Osinaldo Teixeira foi
filiado ao Partido Progressista - PP entre 3-11-2001 e 16-4-2020.
Posteriormente, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro - PSB (2-42020). E, mais recentemente, voltou a preencher ficha de filiação ao
PP (3-4-2020), agremiação partidária em que pretende se manter.
Porém, o eleitor encontra-se regularmente filiado ao partido de sigla
PSB no sistema da Justiça Eleitoral, com data de filiação 2-4-2020,
mantida pela Justiça Eleitoral a filiação mais recente, conforme
previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/1995. Os registros
históricos do sistema FILIA demonstram que essa situação deu-se
por não haver pedidos de desfiliação partidárias perante a Justiça
Eleitoral e às agremiações partidárias, consoante dispõe o art. 21 da
referida lei. A filiação partidária é questão interna dos partidos, com
atendimento das regras estatutárias, cabendo à Justiça Eleitoral
resolver pendências entre filiados e partidos, a exemplo do presente
caso. Por se tratar de questão de anotação em sistema e equívoco
do eleitor no procedimento de comunicação de filiação/desfiliação de
modo geral, justifica-se a interferência do Juízo Eleitoral, no sentido
de se regularizar as anotações oficiais em sistema, conforme a
vontade do eleitor e do partido. Ademais, o art. 22, parágrafo único,
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da Lei 9.096/1995 c/c art. 22 da Resolução TSE 23.596/2019, dispõe
que "havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento
das demais". O eleitor Osinaldo Teixeira possui ficha de filiação
partidária junto ao PP de Joinville, com data de 3-4-2020,
apresentada nestes autos (ID 907177) pelo partido requerente, ou
seja, é sua filiação mais recente, nada obstante a existência de
pendências de anotações de desfiliações pretéritas. Nesse sentido, a
Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral esclarece: "A prova de
filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública". III
- Ante o exposto, defiro o pedido, para manter a filiação de Osinaldo
Teixeira de Faria ao Partido Progressista de Joinville, ora requerente,
revertendo o cancelamento automático pelo sistema FILIA
(16/4/2020), e, para tanto, excluindo-se a filiação ao PSB. Anote-se a
decisão no sistema FILIA e certifique-se nos autos a regularização
da filiação. Encaminhe-se, via e-mail, cópia desta decisão aos
Partidos Progressista e Socialista Brasileiro para que atualizem seus
registros internos. Intimem-se. Cumpridas as determinações,
arquivem-se.
Joinville/SC, 20 de maio de 2020
(assinado eletronicamente)
Márcio Schiefler Fontes
Juiz Eleitoral

21ª Zona Eleitoral - Lages
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Petição Cível n. 0600009-71.2020.6.24.00212
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - Bocaina do
Sul/SC
Advogado: Paulo Fretta Moreira, OAB/SC 19.086
Advogado: Enio Francisco Demoly Neto, OAB/SC 29.472
Advogado: Rodrigo dos Santos Cesar, OAB/SC 27.030
Advogado: Luiza Cesar Portella, OAB/SC 39.144
Vistos para despacho
Notifique-se o partido político requerente para no prazo de 5 (cinco)
dias:
1. promover a regularização da representação processual, trazendo
aos autos os instrumentos de mandatos conferidos pelo partido
político requerente, pelo presidente e pelo tesoureiro da grei
partidária, todos responsáveis pelo pedido de regularização das
contas julgadas não prestadas, referentes ao exercício de 2017.
2. Juntar aos autos todos os dados e documentos previstos no art.
29, da Resolução TSE n. 23.464/2015, sob pena de arquivamento do
feito.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos requerentes,
voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Lages, 8 de maio de 2020.
Karina Maliska Peiter
Juíza Eleitoral da 21ª ZE/S
Petição Cível n. 0600005-34.2020.6.24.0021
Requerente: Cidadania (CIDADANIA) - Painel/SC
Advogado: Rosane de Oliveira, OAB/SC 52.568
Interessado: Carmen Emília Bonfá Zanotto
Advogado: Rosane de Oliveira, OAB/SC 52.568
Interessado: Rubens Noveletto Vieira
Advogado: Rosane de Oliveira, OAB/SC 52.568
Vistos para sentença
Trata-se de pedido de regularização das contas partidárias anuais,
apresentado pelo Cidadania (CIDADANIA) do município de
Painel/SC, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido político apresentou documentos e as procurações
necessárias para o regular processamento do feito. (IDs 405415,
405417, 405418, 496075, 496078, 496086 e 496092)
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Publicado o edital com abertura de prazo para impugnações, o
Cartório Eleitoral certificou que o referido prazo venceu sem que
nada tenha vindo aos autos. (IDs 497374, 497378, 597773 e
597960)
Após requerimento apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, a
análise técnica apresentou parecer conclusivo e juntou documentos
aos autos. (IDs 644049, 644303, 644624, 644625, 644626 e 644628)
Com vista do processo, o Ministério Público Eleitoral deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relato.
Decido
Cuida-se de procedimento autuado na classe processual "Petição
Cível", visando a regularização da situação das contas partidárias
anuais do Cidadania (CIDADANIA) do município de Painel/SC,
perante a Justiça Eleitoral.
A norma legal, consoante o disposto no art. 32 da Lei n. 9.096/95,
estabelece que todo partido político está obrigado a apresentar à
Justiça Eleitoral, prestação de contas do exercício findo, até o dia 30
de junho do ano seguinte (o prazo que era definido em 30 de abril,
restou alterado pela Lei n. 13.877/2019). A não apresentação das
contas no prazo legal implica, após o trânsito em julgado da decisão
que julgá-las como não prestadas, na suspensão do recebimento de
novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência,
bem como, na devolução ao erário de eventuais recursos recebidos
do referido Fundo, sanção esta, aplicável exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, tudo conforme dispõe o
art. 37-A, da Lei n. 9.096/95.
No caso sob exame, verifica-se que o Órgão Municipal do Cidadania
(CIDADANIA) de Painel/SC, não apresentou suas contas anuais
relativas ao exercício financeiro de 2017, razão pela qual, teve suas
contas julgadas não prestadas, nos autos do Processo n. 9477.2018.6.24.0021, que tramitou perante o Juízo desta 21ª Zona
Eleitoral de Santa Catarina. Ressalte-se que a decisão transitou em
julgado em 17.09.2018, consoante informações obtidas por meio de
consulta realizada no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Pois bem! O provimento judicial postulado nos autos, possui como
escopo a regularização da situação de inadimplência em que o
partido requerente se mantém desde 17.09.2018, tendo em vista a
existência de decisão judicial definitiva que julgou as contas
partidárias do exercício financeiro de 2017 como não prestadas, o
que denota que o provimento judicial a ser prolatado nos preses
autos, deve ficar limitado na verificação do recebimento e destinação
de verbas do Fundo Partidário, de recursos de fontes vedadas ou de
origem não identificada.
Nesse sentido o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina já firmou entendimento, exarado nos Embargos de
Declaração na Prestação de Contas n. 57-60.2011.6.24.0000
(Acórdão n. 26.267), no qual se consignou que, em vista da natureza
jurisdicional atribuída pela Lei n. 12.034/2009 ao julgamento das
prestações de contas, "remanesce tão só o aspecto administrativo
para admissibilidade de exame, pelo órgão técnico do Tribunal de
questões relevantes, tais como má gestão do Fundo Partidário,
doações de fonte vedada ou recebimento de recursos de origem não
identificada; com consequente encaminhamento à Procuradoria
Regional Eleitoral para eventuais medidas pertinentes".
Esse entendimento, aliás, restou consolidado por meio do disposto
no art. 59 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n.
23.464/2015, diploma regulamentador das finanças e da
contabilidade dos partidos políticos, aplicável à espécie, cuja
redação, por ser oportuno, transcrevo:
Art. 59. 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. 48 desta resolução.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos
estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes
dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou Relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no art. 29 desta resolução;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber.
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§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de
que tratam os arts. 12 e 13 desta resolução, o órgão partidário e os
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao
erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º deste artigo, o
Tribunal deve julgar o requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções
previstas nos artigos 47 e 49 desta resolução.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus
dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento
dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º deste artigo
Assim é que, analisando detidamente tais questões, verifico que não
há no caderno processual indícios de que o Cidadania (CIDADANIA)
do município de Painel/SC tenha recebido no exercício financeiro de
2017, recursos de fonte vedada ou de origem não identificada. No
mesmo sentido, resta consignado nos autos, que a agremiação em
questão não recebeu verbas do Fundo Partidário no ano de 2017.
Portanto, diante do cenário proposto, a regularização da situação de
inadimplência do partido requerente é a decisão a ser adotada.
À vista do exposto, determino o levantamento das sanções impostas
ao Cidadania (CIDADANIA) do município de Painel/SC, aplicadas em
decorrência do julgamento das contas partidárias relativas ao
exercício financeiro de 2017 como não prestadas, expedindo-se as
comunicações devidas e a anotação da regularização da situação
partidária no Sistema de Informações de Contas (SICO);
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado e observadas todas as formalidades de praxe,
arquivem-se os autos.
Lages, 13 de maio de 2020.
Karina Maliska Peiter
Juíza Eleitoral da 21ª ZE/SC
Petição Cível n. 0600013-86.2020.6.24.0093
Requerente: Progressistas (PP) - Painel/SC
Advogado: Simoni Schlichting Branco, OAB/SC 37.776
VIstos para despacho/decisão
Trata-se de processo autuado na classe "Petição Cível", em que o
Progressista (PP), por meio do seu órgão estadual postula a
regularização da anotação do órgão municipal de Painel/SC, uma
vez que a esfera local do partido se encontra na situação
"suspenso", por conta de decisão judicial prolatada nos autos do
Processo de Prestação de Contas n. 156-20.2018.6.24.0021, em que
a contabilidade partidária referente a campanha eleitoral de 2018
restou julgada como não prestada.
Decido.
De início consigno que um dos pedidos formulados na petição inicial
(evento 676017), qual seja, a concessão de provimento acautelatório
como medida apta a restabelecer a vigência do ente partidário por
meio do afastamento da sanção de suspensão do funcionamento
regular do partido, penalidade imposta por ocasião do julgamento
das contas da campanha eleitoral de 2018, resta prejudicado, uma
vez que, com a decisão proferida nos autos do processo n. 060014619.2020.6.24.0000 que tramitou perante o Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina, a Corte Eleitoral Catarinense referendando
decisão liminar, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida
pelo órgão estadual do Podemos (PODE), para o fim de sustar as
sanções de suspensão do registro ou anotação dos órgãos de
direção municipal do referido partido político, pelo prazo de 90
(noventa) dias, a fim de que os referidos órgãos partidários possam
requerer a regularização das contas não prestadas que ensejaram a
penalidade de suspensão.
Na mesma decisão restou expressamente consignado que os efeitos
da medida foram estendidos aos demais órgãos de direção partidária
em todo o estado de Santa Catarina, que porventura estivessem na
mesma situação, como é o caso sob exame.
Assim sendo, diante do quadro que se apresenta, julgo extinto o
processo neste particular, reconhecendo a ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
consistente na perda do seu objeto, o que faço com base no disposto
no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
De outro norte, o requerente postula pela regularização da situação
do órgão municipal do partido, trazendo aos autos documentos e
informações como subsídios para o provimento do pedido formulado.
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Assim, levando em conta princípios processuais que orientam a
efetiva e célere prestação jurisdicional, tais como a instrumentalidade
das formas e o aproveitamento de atos processuais, recebo a inicial
como pedido de regularização das contas partidárias referentes à
eleição de 2018, determinando a intimação do partido político
requerente para no prazo de 15 (quinze) dias trazer aos autos:
1. instrumentos de mandatos (procurações) conferidas pelo órgão
estadual do partido e também pelo tesoureiro, uma vez que com a
inicial foi apresentada apenas a procuração conferida pelo
presidente estadual da grei partidária;
2. todos os dados e documentos previstos no art. 56 da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Superada esta fase, publique-se edital para publicidade, facultando
aos legitimados a apresentação de impugnação no prazo de 3 (três)
dias. (art. 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017)
Após, elabore-se parecer técnico conclusivo informando-se a
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de recursos de
origem não identificada e ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Na sequência, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação no prazo de 2 (dois) dias. (art. 76, da Resolução TSE
n. 23.553/2017)
Cumpra-se.
Lages/SC, 14 de maio de 2020
Karina Maliska Peiter
Juíza Eleitoral da 21ª ZE/SC

28ª Zona Eleitoral - São Joaquim
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N.º 007/2020
O Excelentíssimo Senhor LAERTE ROQUE SILVA, Juiz da 28ª 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 das
inscrições eleitorais processadas e regularmente incluídas no
cadastro eleitoral no período de 1º a 29 de FEVEREIRO de 2020
(art. 9º do Provimento CRESC n.º 7/2003) disponível no cartório
mediante solicitação.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade
de São Joaquim, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte.
Eu, ______, Beatriz Vieira, Chefe de Cartório, o digitei.
LAERTE ROQUE SILVA
Juiz Eleitoral
EDITAL N.º 008/2020
O Excelentíssimo Senhor LAERTE ROQUE SILVA, Juiz da 28ª 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 das
inscrições eleitorais processadas e regularmente incluídas no
cadastro eleitoral no período de 1º a 31 de MARÇO de 2020 (art. 9º
do Provimento CRESC n.º 7/2003) disponível no cartório mediante
solicitação.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade
de São Joaquim, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte.
Eu, ______, Beatriz Vieira, Chefe de Cartório, o digitei.
LAERTE ROQUE SILVA
Juiz Eleitoral
Editais
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM
SC
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060000292.2019.6.24.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOAQUIM SC
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL BOM JARDIM DA
SERRAINTERESSADO: PEDRO LUIZ OSTETTO, ALCIONI
VALDEVINO DA SILVA
EDITAL N. 003/2020 (REPUBLICADO POR ERRO)
O Excelentíssimo Senhor LAERTE ROQUE SILVA, Juiz da 28ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições,
Torna público a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que de acordo com os artigos 32 § 2º, da Lei n.
9.096/1995 e 28 § 2º da Resolução TSE n. 23.546/2017, foram
entregues neste Cartório desta Zona Eleitoral, declaração de
ausência de movimentação de recursos, no ano exercício 2017,
referente aos seguintes partidos:
Partido (s)
Responsável (s)
Procurador
PSD BOM JARDIM DA PEDRO
LUIZ GISELE
DE
SERRA
OSTETTO
LIMA
Após a publicação deste edital, as declarações permanecerão em
cartório pelo prazo de 3 (três) dias, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-las e apresentar impugnação por meio
de petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, nos termos do inciso I do art. 45 da Res. TSE
n. 23.546/2017. E, para conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de São Joaquim, aos três dias do mês de abril de dois
mil e vinte. Eu, ______, Beatriz Vieira, Chefe de Cartório, o digitei.
LAERTE ROQUE SILVA
Juiz Eleitora

36ª Zona Eleitoral - Videira
Atos Judiciais
Editais
EDITAL Nº 0008/2020
Prazo de conhecimento: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Sra. MARTA REGINA JAHNEL, MM. Juíza
Eleitoral na 36ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
VEM, com fundamento no art. 45, § 6º e art. 57 do Código Eleitoral,
publicar a lista de novos eleitores inscritos e transferidos, para os
Municípios de IOMERÊ, ARROIO TRINTA, SALTO VELOSO e
VIDEIRA, do que caberá recurso na forma dos art. 45, §7º, do
Código Eleitoral, e art. 7º, § 1º da Lei nº 6.996/1982. VEM,
igualmente, publicar a relação dos requerimentos de título eleitoral
indeferidos. Citada lista encontra-se disponível, para consulta, no
seguinte link, relativamente ao período de 01 a 15 de maio de 2020:
http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamentoeleitoral/index.html.
A relação de eleitores, relativamente ao período de 01 de março a 30
de abril de 2020, poderá ser obtida pelos legitimados mediante
requerimento a ser encaminhado via Protocolo Administrativo
Eletrônico, acessível em: http://www.tre-sc.jus.br/o-tre/pae.
Dado e passado nesta cidade de Videira-SC, ao(s) 19 dia(s) do mês
de maio de 2020, eu, Antonio Carlos Zucolotto Júnior, (assinado
eletronicamente), Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente
Edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Comunique-se.
Registre-se.
Divulgue-se.
Videira/SC, data da assinatura digital.
MARTA REGINA JAHNEL
Juíza Eleitoral
(assinado eletronicamente)

43ª Zona Eleitoral - Xanxerê
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Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL N. 0600010-87.2020.6.24.0043
Requerente: PCDOB Partido Comunista do Brasil
Advogado: Cassio Sturm Soares - OAB/RS 114.303 - OAB/SC:
56.098-A
Requerente: Roselito Miglioranza
Advogado: Cassio Sturm Soares - OAB/RS 114.303 - OAB/SC:
56.098-A
Requerente: Juleide Dias de Almeida Correa
Advogado: Cassio Sturm Soares - OAB/RS 114.303 - OAB/SC:
56.098-A
Vistos etc.
Nos termos dos arts. 105, § 2º, 287, caput, e 319, II, do Novo Código
de Processo Civil, a procuração e/ou a petição inicial, conforme o
caso, deverá(rão) conter o endereço completo, eletrônico e não
eletrônico, do advogado e das partes.
Observo, todavia, que nem a inicial (Id 1133788) nem as
procurações apresentadas (Id 1133923, Id 1133924 e Id 1133926)
trazem o endereço eletrônico do advogado e das partes, bem assim
que as procurações que dizem respeito ao presidente e à tesoureira
da agremiação requerente (Id 1133923 e Id 1133926) não trazem os
correlatos endereços não eletrônicos (físicos).
Destarte, com fulcro no art. 321 do NCPC, determino que, no prazo
de 15 (quinze) dias, sejam corrigidas as falhas apontadas acima, sob
pena de indeferimento da inicial.
Xanxerê, 19 de maio de 2020.
Maria Luiza Fabris
Juíza Eleitoral
PETIÇÃO CÍVEL N. 0600011-72.2020.6.24.0043
Requerente: PCDOB Partido Comunista do Brasil
Advogado: Cassio Sturm Soares - OAB/RS 114.303 - OAB/SC:
56.098-A
Requerente: Roselito Miglioranza
Advogado: Cassio Sturm Soares - OAB/RS 114.303 - OAB/SC:
56.098-A
Requerente: Juleide Dias de Almeida Correa
Advogado: Cassio Sturm Soares - OAB/RS 114.303 - OAB/SC:
56.098-A
Vistos etc.
Nos termos dos arts. 105, § 2º, 287, caput, e 319, II, do Novo Código
de Processo Civil, a procuração e/ou a petição inicial, conforme o
caso, deverá(rão) conter o endereço completo, eletrônico e não
eletrônico, do advogado e das partes.
Observo, todavia, que nem a inicial (Id 1134322) nem as
procurações apresentadas (Id 1134323, Id 1134324 e Id 1134326)
trazem o endereço eletrônico do advogado e das partes, bem assim
que as procurações que dizem respeito ao presidente e à tesoureira
da agremiação requerente (Id 1134324 e Id 1134326) não trazem os
correlatos endereços não eletrônicos (físicos).
Destarte, com fulcro no art. 321 do NCPC, determino que, no prazo
de 15 (quinze) dias, sejam corrigidas as falhas apontadas acima, sob
pena de indeferimento da inicial.
Xanxerê, 19 de maio de 2020.
Maria Luiza Fabris
Juíza Eleitoral

52ª Zona Eleitoral - Anita Garibaldi
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600013-15.2020.6.24.0052 / 052ª ZONA
ELEITORAL DE ANITA GARIBALDI SC
REQUERENTE: PAULINO JOAO BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE AUGUSTO BORGES SC33230
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ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Excelentíssimo Juiz José Antônio Varaschin Chedid,
conforme portaria n. 1/2018, Notifico o Sr. Paulino João Barbosa, na
pessoa do advogado constituído, para que, manifeste-se sobre as
irregularidades registradas em parecer emitido por este Cartório
Eleitoral no prazo de 72 horas.
Anita Garibaldi, 20 de maio de 2020
Guilherme Choairy Fontenele
Chefe de Cartório
Portaria de delegação nº 1/2018

55ª Zona Eleitoral - Pomerode
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Pomerode/SC
Juiz: Bernardo Augusto Ern
Chefe de Cartório: Rafael Leon Menezes Sanches
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600003-59.2020.6.24.0055
/ 055ª ZONA ELEITORAL DE POMERODE SC
REQUERENTE: HAMILTON PETITO
Advogado do(a) REQUERENTE: RUBIA KONIG - SC45750
REQUERIDO: DEMOCRATAS - POMERODE - SC - MUNICIPAL
DECISÃO
RH.
Trata-se de requerimento de inclusão em lista especial de filiação ao
Partido Democratas - DEM pelo eleitor em epígrafe.
O eleitor comprovou documentalmente a filiação ao Partido
Democratas de Pomerode.
A filiação partidária não consta do sistema FILIA pelas razões
expostas pelo senhor Chefe de Cartório na informação retro
elaboradas nestes autos.
O tema é disciplinado nos arts. ns. 11 e 16 a Resolução TSE n.
23.596/2019, in verbis:
"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.
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em
atendimento do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão
processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser
encaminhado ao juízo do domicílio eleitoral do filiado, que decidirá a
respeito da determinação ao partido para fins de submissão pelo
FILIA da relação de filiados para processamento especial.
§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do
cartório eleitoral deverá acessar o FILIA e autorizar o processamento
especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução
deverá ser autuado na classe processual Filiação Partidária (FP)".
Pelo exposto, defiro o pedido e determino a intimação do Partido
Democratas de Pomerode, na pessoa de seu Presidente municipal,
via endereço de e-mail informado na petição e existente no Sistema
de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP da Justiça
Eleitoral, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a situação
do senhor Hamilton Petito, incluindo o nome do interessado em lista
interna e efetuando nova submissão de lista especial.
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O cumprimento das determinações desta decisão serão feitas assim
que disponíveis no sistema FILIA a submissão de lista especial de
filiações, conforme cronograma da Corregedoria Geral Eleitoral.
O Presidente da grei deverá informar a este Juízo Eleitoral a
elaboração e submissão da lista especial.
Após o cumprimento e informação da submissão da lista especial
pelo Presidente da grei, o Chefe de Cartório deverá acessar o FILIA
e autorizar o processamento da lista especial apresentada.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Santa
Catarina - DJESC. Intime-se o Presidente da grei.
Autorizado pelo Cartório Eleitoral o processamento da lista especial,
arquive-se.
Pomerode, 20 de maio de 2020.
Bernardo Augusto Ern
Juiz da 55ª Zona Eleitoral
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600004-44.2020.6.24.0055
/ 055ª ZONA ELEITORAL DE POMERODE SC
REQUERENTE: LIDIO LENEY BRYCH
Advogado do(a) REQUERENTE: RUBIA KONIG - SC45750
REQUERIDO: DEMOCRATAS - POMERODE - SC - MUNICIPAL
DECISÃO
RH.
Trata-se de requerimento de inclusão em lista especial de filiação ao
Partido Democratas - DEM apresentado pelo eleitor em epígrafe.
O eleitor comprovou documentalmente a filiação ao Partido
Democratas de Pomerode.
A filiação partidária não consta do sistema FILIA pelas razões
expostas pelo senhor Chefe de Cartório na informação retro
elaboradas nestes autos.
O tema é disciplinado nos arts. ns. 11 e 16 a Resolução TSE n.
23.596/2019, in verbis:
"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.
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em
atendimento do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão
processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser
encaminhado ao juízo do domicílio eleitoral do filiado, que decidirá a
respeito da determinação ao partido para fins de submissão pelo
FILIA da relação de filiados para processamento especial.
§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do
cartório eleitoral deverá acessar o FILIA e autorizar o processamento
especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução
deverá ser autuado na classe processual Filiação Partidária (FP)".
Pelo exposto, defiro o pedido e determino a intimação do Partido
Democratas de Pomerode, na pessoa de seu Presidente municipal,
via endereço de e-mail informado na petição e existente no Sistema
de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP da Justiça
Eleitoral, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a situação
do senhor Lidio Leney Brych, incluindo o nome do interessado em
lista interna e efetuando nova submissão de lista especial.
O cumprimento das determinações desta decisão serão feitas assim
que disponíveis no sistema FILIA a submissão de lista especial de
filiações, conforme cronograma da Corregedoria Geral Eleitoral.
O Presidente da grei deverá informar a este Juízo Eleitoral a
elaboração e submissão da lista especial.
Após o cumprimento e informação da submissão da lista especial
pelo Presidente da grei, o Chefe de Cartório deverá acessar o FILIA
e autorizar o processamento da lista especial apresentada.
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Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Santa
Catarina - DJESC. Intime-se o Presidente da grei.
Autorizado pelo Cartório Eleitoral o processamento da lista especial,
arquive-se.
Pomerode, 20 de maio de 2020.
Bernardo Augusto Ern
Juiz da 55ª Zona Eleitoral
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77ª Zona Eleitoral - Fraiburgo
Atos Judiciais
Decisões/Despachos

Editais
Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Pomerode/SC
Juiz: Bernardo Augusto Ern
Chefe de Cartório: Rafael Leon Menezes Sanches
EDITAL N.º 07/2020
O Chefe de Cartório, de Ordem (Portaria ZE 055 n. 07/2019) do
Exmo. Doutor Bernardo Augusto Ern, Juiz da 055.ª Zona Eleitoral,
Estado de Santa Catarina, na forma dos arts. 45, § 6.º, e 57, ambos
da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral,
Faz Saber, a todos quantos virem o presente edital, dele tiverem
conhecimento e possam interessar, que se encontra disponível, no
Cartório desta Zona Eleitoral, a relação dos eleitores que solicitaram
alistamento, transferência, segunda via, revisão dos dados e
biometria nos municípios de Pomerode e Rio dos Cedros/SC no
período de 1º a 15/05/2020.
Ficam cientes, que, conforme faculta o artigo em epígrafe, o prazo
para impugnação é de 10 (dez) dias contados da afixação e
publicação do presente edital.
Pomerode, 20 de maio de 2020.
Rafael Leon Menezes Sanches
Chefe de Cartório
(De ordem - Portaria 07/2019)

57ª Zona Eleitoral - Trombudo Central
Atos Judiciais
Editais
EDITAL n. 07/2020
Prazo: 15 (quinze) dias
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 57ª Zona Eleitoral Trombudo Central, Dr. Raphael Mendes Barbosa, no uso de suas
atribuições legais,
TORNO PÚBLICO que encontra-se publicada e disponível 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 processadas e incluídas regularmente no cadastro
eleitoral ou que foram indeferidas no período compreendido entre
01/05/2020 a 21/05/2020, do que caberá recurso na forma dos art.
45, § 7º, 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.
É lícito aos Partidos Políticos, por 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 circunstâncias que embasam
a suspeita. E, para conhecimento de todos os interessados, expediuse o presente edital, que será afixado no local de costume e
publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina.
Trombudo Central, 21 de maio de 2020.
José Lori Nunes Soares Jr
Chefe de Cartório
Assinatura autorizada Portaria n. 01/2018
Ver Seção Anexos

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS PJE nº 060000475.2020.6.24.0077
REQUERENTE: PSDB MUNICIPAL DE FRAIBURGO/SC
INTERESSADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO, ADILSON JOSE
DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO OAB/SC 20007
Vistos, etc.
Trata-se de documentos e informações trazidas ao Juízo, em pedido
que foi recebido como de regularização de contas não prestadas,
referente à Eleição 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, do Município de Fraiburgo/SC.
A prestação das contas eleitorais de 2018 do PSDB do município de
Fraiburgo/SC, foi julgada não prestadas, com trânsito em julgado em
04 de dezembro de 2019, nos autos físicos n. 15209.2018.6.24.0077.
Em 09/12/2019, o órgão partidário apresentou petição e
documentação que foi recebida pelo juízo como requerimento de
regularização de contas tidas como não prestadas (ID 246547).
Foram cumpridas as formalidades previstas na Resolução TSE n.
23.553/2017, ora atualizadas pelo artigo 80 da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Não houve impugnação ao Edital que publicou as informações.
Não foi constatada a existência de movimentação financeira pela
agremiação, nem recebimento de recursos do fundo partidário ou
para financiamento de campanha, conforme consulta ao extrato
eletrônicos - não há conta bancária para o CNPJ do partido.
O parecer técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral
foram favoráveis a regularização das contas.
Assim, não havendo indícios de recebimento de: doações de fonte
vedada, origem não identificada, recursos do fundo partidário e para
financiamento de campanha, afasta-se a necessidade de qualquer
providência administrativa adicional afeta à Justiça Eleitoral.
Diante dos fatos e documentos, tenho por regularizada a situação de
inadimplência relativa à não prestação de contas da Eleição 2018 do
PSDB do município de Fraiburgo/SC.
Intime-se e atualize-se o registro no SICO, fazendo constar a data de
publicação da presente decisão como data fim da suspensão do
recebimento de quotas do fundo partidário.
Oficie-se aos órgãos partidários acerca do restabelecimento do
direito ao recebimento de quotas do fundo partidário, caso se faça
necessário.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Tomadas as providências, arquive-se.
Fraiburgo, 20 de maio de 2020.
Luís Renato Martins de Almeida
Juiz Eleitoral

83ª Zona Eleitoral - Modelo
Atos Judiciais
Editais
EDITAL-ZE n.º 09/2020
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Doutor Wagner Luis Böing, Juiz Eleitoral da 83ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições,
Vem, com fundamento no art. 45, § 6º e art. 57 do Código Eleitoral,
publicar a lista de novos eleitores inscritos e/ou transferidos,
incluídos regularmente no cadastro eleitoral, bem como, dos
requerimentos de alistamentos/transferências indeferidos, para os
municípios de Modelo, Bom Jesus do Oeste, Cunha Porã, Serra Alta
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e Sul Brasil no período de 16 de abril a 19 de maio de 2020,
conforme relatório extraído do Cadastro Nacional de Eleitores (ELO),
estando disponível para consulta no endereço eletrônico do TRESC
http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscaliza-alistamentoeleitoral/index.html (Msg-Circular CRESC Nº 32/2020) , do que
caberá recurso na forma dos art. 45, § 7º, do Código Eleitoral e art.
7º, § 1º da Lei n. 6.996/1982.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade de Modelo/SC, em 19 de maio de 2020. Eu,
______ Fatima Lourdes Burille Schneider, Chefe de Cartório, o
digitei.
Wagner Luis Böing
Juiz Eleitoral

84ª Zona Eleitoral - São José
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N.º 004/2020
Prazo: dez dias.
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 84ª Zona Eleitoral/SC, Doutor
Rafael Rabaldo Bottan, no uso de suas Atribuições Legais e de
acordo com o que preconiza:
- art. 45, § 6º e §7º; art. 52, § 2º; art. 57 do Código Eleitoral;
- art. 7º da Lei n.º 6.996/82; e especialmente,
- art. 17, §1º e art. 18, §5º da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
FAZ PUBLICAR:
A relação dos eleitores que primeira quinzena do mês de maio do
corrente ano, requereram operação de alistamento, revisão,
transferência ou segunda via do título de eleitor para o Município de
São José (84ª Zona Eleitoral) bem como a relação dos
requerimentos indeferidos, as quais se encontram publicadas em
cartório, anexas ao presente edital, e publicadas no sítio do TRESC,
na internet, em www.tre-sc.jus.br - Partidos - Fiscalização Partidária Alistamento Eleitoral (http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscalizaalistamento-eleitoral/index.html), sendo contado da publicação do
presente o prazo legal para impugnação ou recurso, os quais
deverão ser oferecidos pelo alistando, em caso de indeferimento, no
prazo de 5 dias, e pelos representantes dos partidos políticos, em
caso deferimento, no prazo de 10 dias. E, para conhecimento de
todos os interessados, expede o presente edital, que será afixado no
lugar de costume deste cartório, bem como publicado no DJESC.
Dado e passado nesta cidade de São José/SC, em 20/05/2020. Eu,
Karina Bittencourt, Chefe de Cartório, o digitei e conferi e é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
Rafael Rabaldo Bottan
Juiz Eleitoral
84ªZE/SC
Decisões/Despachos
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600007-09.2020.6.24.0084
REQUERENTE: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL DE SÃO JOSÉ
ADVOGADO: ANDERSON MORAIS - OAB/SC 46220
REQUERENTE: LUIS ANTÔNIO DA SILVEIRA
ADVOGADO: ANDERSON MORAIS - OAB/SC 46220
REQUERENTE: MARLON DÁRIO SODRÉ
ADVOGADO: ANDERSON MORAIS - OAB/SC 46220
Vistos para sentença...
Trata-se de pedido de regularização de contas julgadas não
prestadas referentes ao exercício financeiro de 2018, com vistas à
suspensão das consequências da situação de inadimplência do
Partido PATRIOTA, Diretório Municipal de São José/SC.
Foi certificado nos autos a não constatação de recebimento de
recursos do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não
identificada por parte do referido diretório municipal no ano de 2018
(fls. 07).
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Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se à fl.
17 no sentido de que seja regularizada a situação de inadimplência
do partido referente ao exercício 2018.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de pedido de regularização da situação de inadimplência do
Partido PATRIOTA, Diretório Municipal de São José/SC, referente às
contas não prestadas do exercício financeiro de 2018, conforme os
autos de omissão de contas n. 67-65.2019.6.24.0084, com decisão
transitada em julgado.
Conforme preceitua a legislação vigente, no art. 58 da Resolução
TSE n. 23.604/2019, se as contas forem apresentadas após o
trânsito em julgado da decisão que as julgou não prestadas,
remanesce apenas o aspecto administrativo para admissibilidade de
exame de questões relevantes, tais como má gestão do Fundo
Partidário, doações de fonte vedada ou recebimento de recursos de
origem não identificada.
Incabível, portanto, novo julgamento das contas, sob pena de
violação dos arts. 468 e 471 do CPC.
Não identifico nos documentos coligidos intercorrências dignas de
nota a ensejar a adoção de providências gravosas diversas.
À vista do exposto, determino a suspensão das consequências do
julgamento pela não prestação de contas do Partido PATRIOTA,
referente ao exercício 2018.
P.R.I.
Após, ao cartório para as providências legais.
Por fim, arquive-se com as devidas baixas.
São José, 20 de maio de 2020.
Rafael Rabaldo Bottan
Juiz da 84ª Zona Eleitoral/SC
PETIÇÃO CÍVEL nº 0600005-10.2020.6.24.0029
REQUERENTE:
DIRETORIO
REGIONAL
DO
PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO PRTB
Advogado: CASSIO STURM SOARES - OAB/RS 114303
REQUERENTE: NEWTON JOSE SCHWINDEN FILHO
Advogado: CASSIO STURM SOARES - OAB/RS 114303
REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO
Advogado: CASSIO STURM SOARES - OAB/RS 114303
Vistos para sentença...
Trata-se de pedido de regularização de contas julgadas não
prestadas referentes ao exercício financeiro de 2016, com vistas à
suspensão das consequências da situação de inadimplência do
Partido PRTB, Diretório Municipal de São José/SC.
Foi certificado nos autos a não constatação de recebimento de
recursos do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não
identificada por parte do referido diretório municipal no ano de 2016
(fls. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se à fl.
22 no sentido de que seja regularizada a situação de inadimplência
do partido referente ao exercício 2016.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de pedido de regularização da situação de inadimplência do
Partido PRTB, Diretório Municipal de São José/SC, referente às
contas não prestadas do exercício financeiro de 2016, conforme os
autos de omissão de contas n. 47-45.2017.6.24.0084, com decisão
transitada em julgado.
Conforme preceitua a legislação vigente, no art. 58 da Resolução
TSE n. 23.604/2019, se as contas forem apresentadas após o
trânsito em julgado da decisão que as julgou não prestadas,
remanesce apenas o aspecto administrativo para admissibilidade de
exame de questões relevantes, tais como má gestão do Fundo
Partidário, doações de fonte vedada ou recebimento de recursos de
origem não identificada.
Incabível, portanto, novo julgamento das contas, sob pena de
violação dos arts. 468 e 471 do CPC.
Não identifico nos documentos coligidos intercorrências dignas de
nota a ensejar a adoção de providências gravosas diversas.
À vista do exposto, determino a suspensão das consequências do
julgamento pela não prestação de contas do Partido PRTB, referente
ao exercício 2016.
P.R.I.
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Após, ao cartório para as providências legais.
Por fim, arquive-se com as devidas baixas.
São José, 20 de maio de 2020.
Rafael Rabaldo Bottan
Juiz da 84ª Zona Eleitoral/SC
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600010-66.2019.6.24.0029
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - SAO
JOSE - SC - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MATNAY DE FAVERI FERREIRA SC46508
INTERESSADO: JOAO BATISTA NUNES
Advogado do(a) INTERESSADO: MATNAY DE FAVERI FERREIRA SC46508
INTERESSADO: NILTON JOSE COELHO NETO
Advogado do(a) INTERESSADO: MATNAY DE FAVERI FERREIRA SC46508
Vistos para sentença...
Trata-se de pedido de regularização de contas julgadas não
prestadas referentes ao exercício financeiro de 2018, com vistas à
suspensão das consequências da situação de inadimplência do
Partido PSOL, Diretório Municipal de São José/SC.
Foi certificado nos autos a não constatação de recebimento de
recursos do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não
identificada por parte do referido diretório municipal no ano de 2018
(fls. 08).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se à fl.
19 no sentido de que seja regularizada a situação de inadimplência
do partido referente ao exercício 2018.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de pedido de regularização da situação de inadimplência do
Partido PSOL, Diretório Municipal de São José/SC, referente às
contas não prestadas do exercício financeiro de 2018, conforme os
autos de omissão de contas n. 69-35.2019.6.24.0084, com decisão
transitada em julgado.
Conforme preceitua a legislação vigente, no art. 58 da Resolução
TSE n. 23.604/2019, se as contas forem apresentadas após o
trânsito em julgado da decisão que as julgou não prestadas,
remanesce apenas o aspecto administrativo para admissibilidade de
exame de questões relevantes, tais como má gestão do Fundo
Partidário, doações de fonte vedada ou recebimento de recursos de
origem não identificada.
Incabível, portanto, novo julgamento das contas, sob pena de
violação dos arts. 468 e 471 do CPC.
Não identifico nos documentos coligidos intercorrências dignas de
nota a ensejar a adoção de providências gravosas diversas.
À vista do exposto, determino a suspensão das consequências do
julgamento pela não prestação de contas do Partido PSOL, referente
ao exercício 2018.
P.R.I.
Após, ao cartório para as providências legais.
Por fim, arquive-se com as devidas baixas.
São José, 20 de maio de 2020.
Rafael Rabaldo Bottan
Juiz Eleitoral

87ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul
Atos Judiciais
Decisões/Despachos
Edital n. 013/2020
Prazo: 15 dias
De ordem da Excelentíssima Senhora Daniela Dias Fernandes
Morelli, Meritíssima Juíza da 87ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul, no
uso de suas atribuições legais,
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TORNA-SE PÚBLICA, com fundamento nos artigos 45, § 6º, e 57 do
Código Eleitoral, a lista dos novos eleitores inscritos e/ou transferidos
para os Municípios de Jaraguá do Sul e Corupá, no período de
1º/05/2020 a 06/05/2020, lista esta que se encontra disponível por
meio
do
link:
http://apps.tre-sc.jus.br/site/partidos/fiscalizaalistamento-eleitoral/index.html, do que caberá recurso na forma dos
artigos 45, §7º, do Código Eleitoral e 7º, § 1º, da Lei n. 6.996/82.
Torna-se público, ainda, que foram indeferidos os requerimentos
abaixo elencados, em face do não atendimento dos requisitos
exigidos pela Resolução TSE n. 8.014/2020 (decisão preferida no
PAE n. 29.653/2020.
Nome do Eleitor
Inscrição
Operação
ADRIANO FOSSILE
03015275095
Revisão
7
ALEX KUZMA DEMÉTRIO
06505579099
Alistamento
0
AMELIA ALVES DA CRUZ 06505581090
Alistamento
COUTO
6
ANA PAULA HOEFELMANN 04184815092
Transferência
EBERT
2
CLODOALDO
ADRIANO 03681311097
Revisão
KIATKOWSKY
3
DENILSO
EVARISTO 07615233062
Revisão
FERREIRA
0
EDUARDO
BERNARDO 06505587090
Alistamento
VIEIRA
6
EDVAINER RODRIGUES DE 06875672060
Transferência
JESUS
4
ELIEL ROSA DOS SANTOS
03031386094
Revisão
9
JONATHAN KLUG
05251440094
Revisão
9
JOSE RICARDO DA SILVA
07047915011
Transferência
6
JUVENIL DA SILVA SOUZA
01103568184
Revisão
8
MAYCON JOHNNI FLECK
06505580092
Alistamento
2
MICHAEL
DOUGLAS 06505585093
Alistamento
MARTINS LIMA
0
MIGUEL ISAIAS DA SILVA 06505584095
Alistamento
FERREIRA
7
MILLENE NUNES
06505583097
Alistamento
3
PATRICIA TURATTI LIMANA
05226238093
Transferência
0
TIAGO GUSTAVO TEUBER
06505586091
Alistamento
4
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será publicado no DJESC. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e um dias do mês de maio
do ano de dois mil e vinte. Eu, Ricardo André dos Santos, Chefe de
Cartório, digitei e subscrevi o presente edital.
Ricardo André dos Santos
Chefe de Cartório

92ª Zona Eleitoral - Criciúma
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N.º 012/2020
(Prazo de 15 dias)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Pedro Aujor Furtado Júnior,
Juiz da 92ª Zona Eleitoral de Criciúma/SC, no uso de suas
atribuições legais,
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
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de inscrições/transferências processadas e incluídas regularmente
no cadastro eleitoral, ou que foram indeferidas dos Municípios de:
Criciúma, Siderópolis e Treviso, no período compreendido 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 n.º 21.538/2003.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina, aos
dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte. Eu, José
Reus Antônio, analista Judiciário, o expedi, conferi e assinei.
Publique-se.
Divulgue-se.
José Reus Antônio
Chefe de Cartório da 92ªZE
(Autorizado pela Portaria 001/2020)

100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Atos Judiciais
Editais
Juízo da 100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Juiz Eleitoral: João Alexandre Dobrowolski Neto
Chefe de Cartório: Grasiela Gaspar Gonçalves
E D I T A L n.º 07/2020
PRAZO: 15 (quinze) dias
Ao Excelentíssimo Dr., DR. João Alexandre Dobrowolski Neto M.M.
Juíz Coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor de
Florianópolis, Circunscrição de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais,
VEM, com fundamento no Art. 45, § 6º e art. 57 do Código Eleitoral,
e no Art. 7º, § 2º, da Lei 6.996/1982, publicar a relação de novos
inscritos e/ou transferidos para o município de Florianópolis/SC, no
período de 01 a 15 de maio, nos termos da listagem anexa, do que
caberá recurso na forma dos art. 45, § 7º, do Código Eleitoral e Art.
7º, § 1º da Lei 6.996/82. E, para conhecimento de todos os
interessados, expediu-se o presente edital, que ficará disponível na
Central de Atendimento ao Eleitor e de quem os solicitar pelo e-mail
zona100@tre-sc.jus.br
e,
ainda,
www.tre-sc.jus.br
/Partidos/fiscalização Partidária.
Dado e passado nesta cidade de Florianópolis/SC, em 20 de maio de
dois mil e vinte. Eu, Grasiela Gaspar Gonçalves, Coordenadora da
Central de atendimento ao Eleitor de Florianópolis, preparei e conferi
o presente edital, que é subscrito pelo Juiz Eleitoral.
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz Coordenador - Central de Atendimento ao Eleitor
Florianópolis/SC
Editais
Juízo da 100ª Zona Eleitoral - Florianópolis
Juiz Eleitoral: João Alexandre Dobrowolski Neto
Chefe de Cartório: Grasiela Gaspar Gonçalves
EDITAL n. 005/2020
PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. João Alexandre Dobrowolski Neto, MM.
Juiz da 100ª Zona Eleitoral de Florianópolis, no uso de suas
atribuições legais,
Torna público a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que, com fundamento nos art. 35 e ss da Resolução
TSE 21.538/2003, os eleitores abaixo nominados encontram-se com
sua inscrição em duplicidade/coincidência, detectadas em razão do
cruzamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral realizados nas
datas apontadas, sendo facultado o prazo de 20 (vinte) dias,
contados da data do respectivo batimento, para, querendo, requerer
a regularização de sua inscrição eleitoral:

Nome

Inscrições em
duplicidade
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Número
da
duplicidade

Yury
Aramys
Gomes de Lima

Data do
batiment
o
24/04/202
0

0482
2414 1DSC20027270
0906
40
0651
4042
0973
Alyce
Boone 0651
4046 1DSC20027272
29/04/202
Conrado
da 0906
44
0
Silva
0651
4046
0981
Julia
Soethe 0651
4054 1DSC20027272
29/04/202
Turatti
0906
66
0
0651
4063
0906
Emanuela
0754
5954 1DSC20027293
08/05/202
Baretta Moreira
0604
23
0
0651
4098
0922
Para o conhecimento de todos os interessados expediu-se o
presente EDITAL, que será afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, 21 dias do mês de
maio do ano de 2020. Eu, Grasiela Gaspar Gonçalves, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo
MM. Juiz Eleitoral.
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz da 100ª Zona Eleitoral
EDITAL n. 006/2020
PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. João Alexandre Dobrowolski Neto, MM.
Juiz da 100ª Zona Eleitoral de Florianópolis, no uso de suas
atribuições legais,
Torna público a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que, com fundamento nos art. 35 e ss da Resolução
TSE 21.538/2003, os eleitores abaixo nominados encontram-se com
sua inscrição em duplicidade/coincidência, detectada em razão do
cruzamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral realizados na
data apontada, sendo facultado o prazo de 20 (vinte) dias, contados
da data do respectivo batimento, para, querendo, requerer a
regularização de sua inscrição eleitoral:
Nome

Base
de Número
da Data
do
Perda/Inscriçã
duplicidade
batimento
o
em
duplicidade
Maykon
001016901000
2DSC20027256 27/03/2020
Vinicius Lemos 0651
3991 47
Mingotta
0973
Para o conhecimento de todos os interessados expediu-se o
presente EDITAL, que será afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, 21 dias do mês de
maio do ano de 2020. Eu, Grasiela Gaspar Gonçalves, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo
MM. Juiz Eleitoral.
João Alexandre Dobrowolski Neto
Juiz da 100ª Zona Eleitoral

103ª Zona Eleitoral - Balneário Camboriú
Atos Judiciais
Editais
EDITAL N. 0009/2020
PRAZO: 3 (três) diasO Excelentíssimo Senhor Eduardo Camargo,
Juiz da 103ª Zona Eleitoral/SC, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, ao(s) interessado(s) e a todos quantos o
presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o(s)
eleitor(es) abaixo está(ão) envolvido(s) em duplicidade/pluralidade
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de inscrição, detectado no processo de batimento promovido pelo
Tribunal Superior Eleitoral, dando ciência a respeito da ocorrência, e
facultando o prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de realização
do batimento que o(s) agrupou, para, querendo, comparecer em
cartório para comprovar que o registro não lhe diz respeito ou acerca
da cessação da causa de restrição aos direitos políticos (art. 36 da
Resolução TSE n. 21.538/2003):
Nome do Eleitor
Inscrição Eleitoral
Data do Batimento
Maria Luiza Silva
065409520930
15/05/2020
Maria Luiza Silva
065409590906
15/05/2020
Expedido nesta cidade de Balneário Camboriú, aos vinte dias do
mês de maio do ano de dois mil e vinte. Eu, Carlos Eduardo Reiser,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.Eduardo CamargoJuiz Eleitoral

106ª Zona Eleitoral - Navegantes
Atos Judiciais
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600024-76.2020.6.24.0106
REQUERENTE:
PARTIDO
PROGRESSISTARESPONSÁVEL:
VILMAR CANDIDO, JOHNNY EURICO COELHO
Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL STALIN FERNANDES SC5442
REQUERIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE
NAVEGANTES SC
EDITAL n. 009/2020
Prazo: 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 Progressista (PP) de Navegantes
apresentou a prestação de contas anual (PC n. 060002476.2020.6.24.0106), 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).
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 05 dias do mês
de maio de 2020, eu Ângelo Eidt Pasquali, Analista Judiciário, redigi
e conferi o presente edital.
GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
Cartório da 106ª ZONA ELEITORAL DE NAVEGANTES SC
Decisões/Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002209.2020.6.24.0106 / 106ª ZONA ELEITORAL DE NAVEGANTES
SC
REQUERENTE: PATRIOTA - NAVEGANTES - SC
Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS CARNEIRO - SC55810
REQUERIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE
NAVEGANTES SC
DESPACHO
Intime-se o requente para que apresente todas as peças
discriminadas no artigo 29 da Resolução TSE 23.614/2015, no prazo
de 20 (vinte dias), nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE
23.604/2019, pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça
Eleitoral.
Navegantes, 14 de maio de 2020.
Gilberto Gomes de Oliveira Junior
Juiz eleitoral
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PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600016-02.2020.6.24.0106 / 106ª ZONA
ELEITORAL DE NAVEGANTES SC
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL STALIN FERNANDES SC5442
REQUERIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE
NAVEGANTES SC
EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Da análise dos documentos acostados, verifica-se que se trata de
prestação de contas sem movimentação financeira; porém, tal
situação não dispensa a abertura da conta bancária e,
consequentemente, a apresentação do extrato bancário para fins de
comprovação da veracidade das informações, forte o que dispõe o
art. 56, inc. II, alínea "a", da Res. TSE n. 23.553/2017, in verbis:
"Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:II - pelos seguintes documentos, na forma prevista
no § 1º deste artigo:a) extratos das contas bancárias abertas em
nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;"Em conclusão, remeto os autos
ao Cartório Eleitoral para expedição das diligências cabíveis.
Navegantes, 05 de maio de 2020.
Gilberto Gomes de Oliveira Júnior
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060001262.2020.6.24.0106 / 106ª ZONA ELEITORAL DE NAVEGANTES
SC
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE LUIS ALVES DO
PSDB
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA
BRASILEIRARESPONSÁVEL: ARLINDO GORGES, DJONEI
CESARO SCOLA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE SCHAPPO SC35619Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALEXANDRE SCHAPPO
- SC35619Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALEXANDRE
SCHAPPO - SC35619
DESPACHO
Determino a reabertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 44 da Res.
TSE 23.604/2019.
Navegantes, 14 de maio de 2020.
Gilberto Gomes de Oliveira Júnior
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 060002391.2020.6.24.0106 / 106ª ZONA ELEITORAL DE NAVEGANTES
SC
REQUERENTE: PATRIOTA - NAVEGANTES - SC
Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS CARNEIRO - SC55810
REQUERIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE
NAVEGANTES SC
DESPACHO
Intime-se o requente para que apresente todas as peças
discriminadas no artigo 29 da Resolução TSE 23.546/2017, no prazo
de 20 (vinte dias), nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE
23.604/2019, pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça
Eleitoral.
Navegantes, 14 de maio de 2020.
Gilberto Gomes de Oliveira Júnior
Juiz eleitoral
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-52.2019.6.24.0106 / 106ª ZONA
ELEITORAL DE NAVEGANTES SC
REQUERENTE: AMANDA DE SOUZA VALENTE
Advogado do(a) REQUERENTE: DALTON LUIZ SCHEUNEMANN SC19459
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REQUERIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE
NAVEGANTES SC
DESPACHO Determino a reabertura de vista ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação em 03 (três) dias, nos termos da
Resolução TSE nº 22.715/2008.
Navegantes, 14 de maio de 2020.
Gilberto Gomes de Oliveira Júnior
Juiz Eleitoral
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ANEXOS
Atos da Presidência
PAE 18.563/2020
ZONA
50ª

COMARCA
Dionísio Cerqueira

JUIZ ELEITORAL TITULAR
CAROLINA
CANTARUTTI
DENARDIN

JUIZ ELEITORAL SUBSTITUTO
CAMILA MENEGATTI

PERÍODO
De 1º a 3

PAE 18.565/2020
ZONA
01ª
03ª

COMARCA
Araranguá
Blumenau

08ª

Canoinhas

22ª
31ª

Mafra
Tijucas

57ª

Trombudo Central

100ª

Florianópolis

JUIZ ELEITORAL TITULAR
THANIA MARA LUZ
CÁSSIO JOSÉ LEBARBENCHON
ANGULSKI
MARILENE
GRANEMANN
DE
MELLO
RAFAEL SALVAN FERNANDES
JOANA RIBEIRO
JULIANA ANDRADE DA SILVA
SILVY RODRIGUES
JOÃO ALEXANDRE DOBROWOLSKI
NETO

JUIZ ELEITORAL SUBSTITUTO
RAFAEL STEFFEN DA LUZ FONTES
CÍNTIA GONÇALVES COSTI

PERÍODO
De 16 a 30
Dia 1ª

DOMINIQUE GURTINSKI BORBA
FERNANDES
ANDRÉ LUIZ LOPES DE SOUZA
MONIKE
SILVA
PÓVOAS
NOGUEIRA
RAPHAEL MENDES BARBOSA

De 1º a 30

LAUDENIR
PETRONCINI

De 1º a 3

FERNANDO

Dia 24
De 1º a 12
De 1º a 30

57ª Zona Eleitoral - Trombudo Central
Anexo do Edital n. 07/2020 - RAE´s Indeferidos
NOME
ABITINO BERTO CARDOSO
ALANA ROEDER
ALAUR GUCKERT FORSTER
ALEX VENTURI
ALEXANDRE JOSE PEREIRA

PAE - PROTOCOLO
18040/2020 - 090570405203123614
18530/2020 - 090570605203279978
18259/2020 - 090570505203237965
090570505203185721
13409/2020 - 090571604202895168

OPERAÇÃO
TRANSFERÊNCIA
ALISTAMENTO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA

ALINE NOGUEIRA
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
ANA CLARA ESSER

18512/2020 - 090570605203315151
17069/2020 - 090572704202966237
18993/2020 - 090572204202929763

TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
ALISTAMENTO

ANDERSON ROCHA

18992/2020 - 090572004202919102

ALISTAMENTO

CARLA DAIANA ERARDT

18990/2020 - 090571404202877922

TRANSFERÊNCIA

CARLOS MANOEL RODRIGUES
DE SOUZA
CHAIENE CAMILA BERTOTTI
CRISTIANO MOREIRA
CRISTIANO RODRIGO COSTA
DANIELA FERREIRA
DEBORA ERN
EDINA NUNES

18396/2020 - 090570505203199340

ALISTAMENTO

17604/2020 - 090570405203093790
18504/2020 - 090570605203334634
18483/2020 - 090570605203350257
090570505203162187
17552/2020 - 090570205203057155
18978/2020 - 090571404202876845

ALISTAMENTO
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA
ALISTAMENTO
REVISÃO

ELFI ZUNINO SCHLEMPER
EMERSON
LUIZ
MATEUSSI
PEREIRA
IRACEMA DE FREITAS
IVAN STEINHEUSER

090570605203282723
18493/2020 - 090570605203297941

TRANSFERÊNCIA
ALISTAMENTO

17663/2020 - 090570405203140020
18984/2020 - 090571404202878015

TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIA

JANE DE SOUZA MENDES

18128/2020 - 090570505203181130

TRANSFERÊNCIA

JANETE DOS SANTOS

17558/2020 - 090570205203067304

TRANSFERÊNCIA

MOTIVO DO INDEFERIMENTO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO

-

-

DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
DOCUMENTAÇÃO - QUITAÇÃO
MILITAR
DOCUMENTAÇÃO - DOMICÍLIO
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