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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
 

Atos da Presidência 
 

Editais 
 

Publicação n. 279-2014/CRIP 
EDITAL N. 1/2014  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador VANDERLEI ROMER, 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas 
atribuições, faz saber aos interessados que foi protocolizado, nesta 
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Secretaria, o pedido de registro dos candidatos da COLIGAÇÃO 
CORAGEM PARA MUDAR (PSB-PPS-PTC-PHS-PSL-PTdoB-
PRTB-PTN-SD), relacionados no Anexo deste Edital, para concorrer 
às Eleições de 5.10.2014.  
Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 64/1990, c/c art. 37 da 
Resolução TSE n. 23.405/2014, caberá a qualquer candidato(a), 
partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público Eleitoral 
impugnar, em petição fundamentada, o pedido de registro de 
candidatura, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste 
Edital.  
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã) no gozo de seus 
direitos políticos poderá dar notícia de inelegibilidade, nos termos do 
art. 41 da Resolução TSE n. 23.405/2014.  
Florianópolis, 7 de julho de 2014.  
Desembargador Vanderlei Romer  
Presidente  
Ver seção ANEXOS  
 

Publicação n. 280-2014/CRIP 
EDITAL N. 2/2014  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador VANDERLEI ROMER, 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas 
atribuições, faz saber aos interessados que foi protocolizado nesta 
Secretaria, o pedido de registro dos candidatos da COLIGAÇÃO 
PSD-PMDB-PRB-DEM, relacionados no Anexo deste Edital, para 
concorrer às Eleições de 5.10.2014.  
Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 64/1990, c/c art. 37 da 
Resolução TSE n. 23.405/2014, caberá a qualquer candidato(a), 
partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público Eleitoral 
impugnar, em petição fundamentada, o pedido de registro de 
candidatura, no prazo de 5 (cinco) dias  contados da publicação 
deste Edital.  
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã) no gozo de seus 
direitos políticos poderá dar notícia de inelegibilidade, nos termos do 
art. 41 da Resolução TSE n. 23.405/2014.   
Florianópolis, 7 de julho de 2014.  
Desembargador Vanderlei Romer  
Presidente  
Ver seção ANEXOS  
  

Publicação n. 281-2014/CRIP 
EDITAL N. 3/2014  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador VANDERLEI ROMER, 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas 
atribuições, faz saber aos interessados que foi protocolizado nesta 
Secretaria, o pedido de registro dos candidatos da COLIGAÇÃO 
PSD-PMDB-PR-PTB-PSC-PSDC-PROS-PV-PRB-PCdoB-PDT-
DEM, relacionados no Anexo deste Edital, para concorrer às 
Eleições de 5.10.2014.  
Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 64/1990, c/c art. 37 da 
Resolução TSE n. 23.405/2014, caberá a qualquer candidato(a), 
partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público Eleitoral 
impugnar, em petição fundamentada, o pedido de registro de 
candidatura, no prazo de 5 (cinco) dias  contados da publicação 
deste Edital.  
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã) no gozo de seus 
direitos políticos poderá dar notícia de inelegibilidade, nos termos do 
art. 41 da Resolução TSE n. 23.405/2014.  
Florianópolis, 7 de julho de 2014.  
Desembargador Vanderlei Romer  
Presidente  
Ver seção ANEXOS  
  

Publicação n. 282-2014/CRIP 
EDITAL N. 4/2014  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador VANDERLEI ROMER, 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas 
atribuições, faz saber aos interessados que foi protocolizado nesta 
Secretaria, o pedido de registro dos candidatos do PARTIDO 
PROGRESSISTA - PP, relacionados no Anexo deste Edital, para 
concorrer às Eleições de 5.10.2014.  

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 64/1990, c/c art. 37 da 
Resolução TSE n. 23.405/2014, caberá a qualquer candidato(a), 
partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público Eleitoral 
impugnar, em petição fundamentada, o pedido de registro de 
candidatura, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste 
Edital.  
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã) no gozo de seus 
direitos políticos  poderá dar notícia de inelegibilidade, nos termos do 
art. 41 da Resolução TSE n. 23.405/2014.  
Florianópolis, 7 de julho de 2014.  
Desembargador Vanderlei Romer  
Presidente  
Ver seção ANEXOS  
  

Publicação n. 283-2014/CRIP 
EDITAL N. 5/2014  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador VANDERLEI ROMER, 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas 
atribuições, faz saber aos interessados que foi protocolizado nesta 
Secretaria, o pedido de registro dos candidatos da COLIGAÇÃO 
SANTA CATARINA EM PRIMEIRO LUGAR (PSD-PRB-PMDB-PR-
PTB-PSC-PSDC-PROS-PV-PCdoB-PDT-DEM), relacionados no 
Anexo deste Edital, para concorrer às Eleições de 5.10.2014.  
Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 64/1990, c/c art. 37 
da  Resolução TSE n. 23.405/2014, caberá a qualquer candidato(a), 
partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público Eleitoral 
impugnar, em petição fundamentada, o pedido de registro de 
candidaturas, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação 
deste Edital.  
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã) no gozo de seus 
direitos políticos poderá dar notícia de inelegibilidade, nos termos do 
art. 41 da Resolução TSE n. 23.405/2014.  
Florianópolis, 7 de julho de 2014.  
Desembargador Vanderlei Romer  
Presidente  
Ver seção ANEXOS  
  

Publicação n. 284-2014/CRIP 
EDITAL N. 6/2014  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador VANDERLEI ROMER, 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, no uso de suas 
atribuições, faz saber aos interessados que foi protocolizado nesta 
Secretaria, o pedido de registro dos candidatos do PARTIDO 
COMUNISTA BRASILEIRO - PCB, relacionados no Anexo deste 
Edital, para concorrer às Eleições de 5.10.2014.  
Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 64/1990, c/c art. 37 da 
Resolução TSE n. 23.405/2014, caberá a qualquer candidato(a), 
partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público Eleitoral 
impugnar, em petição fundamentada, o pedido de registro de 
candidatura, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste 
Edital.  
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã) no gozo de seus 
direitos políticos poderá dar notícia de inelegibilidade, nos termos do 
art. 41 da Resolução TSE n. 23.405/2014.  
Florianópolis, 7 de julho de 2014.  
Desembargador Vanderlei Romer  
Presidente  
Ver seção ANEXOS  
  
Atos Delegados 
 

CONCURSO DE REMOÇÃO 
EDITAL N. 4/2014  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE SANTA CATARINA, com fundamento no art. 9º da 
Portaria P n. 334, de 13.10.2009, alterada pelas Portarias P n. 78, de 
16.4.2012, e P n. 106, de 28.5.2012, e no § 1º do art. 17 da 
Resolução TSE n. 23.092, de 3.8.2009, torna público que estarão 
abertas inscrições para o concurso de remoção de servidores 
ocupantes do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, do quadro de pessoal deste Tribunal, bem como de 
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servidores dos quadros de pessoal de outros tribunais eleitorais 
removidos para o TRESC, para ocupação de 2 (duas) vagas 
existentes na Sede do Tribunal, 1 (uma) vaga existente na 41ª Zona 
Eleitoral, de Palmitos, 1 (uma) vaga existente na 54ª Zona Eleitoral, 
de Sombrio, e 1 (uma) vaga existente na 75ª Zona Eleitoral, de São 
Domingos.  
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 
CONCURSO  
1.1. Poderão se inscrever no concurso de remoção todos os 
servidores ocupantes do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, lotados na Sede deste Tribunal e nos Cartórios 
Eleitorais da Circunscrição de Santa Catarina.  
1.2. Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, dos quadros de pessoal dos tribunais eleitorais 
removidos para o TRESC que desejarem participar do certame, além 
de providenciarem sua inscrição, deverão encaminhar à 
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, durante o prazo 
fixado no item 2.1, certidão de tempo de efetivo exercício, expedida 
pelo tribunal de origem, para fins previstos no art. 16 da Portaria P n. 
334/2009.  
2. DAS INSCRIÇÕES  
2.1. As inscrições no concurso de remoção serão realizadas pelos 
candidatos interessados, por meio de formulário eletrônico 
disponibilizado na intranet deste Tribunal ( http://intranet.tre-
sc.gov.br/site/servidores/concursos-publico-e-de-remocao 
/index.html), no período de 9 a 11 de julho de 2014, até as 19h do 
último dia.  
2.1.1. No ato de inscrição o candidato estará declarando que foi 
dada ciência ao titular da unidade e que as informações prestadas 
são de sua inteira responsabilidade, sob as penas da lei.  
2.1.2. Na impossibilidade do preenchimento do formulário, o 
candidato poderá preencher e encaminhar requerimento, conforme 
Anexo, original ou por fax, no prazo estipulado no item 2.1, que será 
recebido até às 19h do dia 11 de julho de 2014 no Protocolo da Sede 
deste Tribunal.  
2.2. Os candidatos poderão optar pela Sede do Tribunal e por Zonas 
Eleitorais de seu interesse, por ordem de preferência, 
independentemente da existência de vaga.  
2.3. Após o encerramento das inscrições, os candidatos não poderão 
alterar as opções de lotação, inclusive quanto à ordem de 
preferência.  
3. DA CLASSIFICAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DE VAGAS  
3.1. As vagas que surgirem em consequência do preenchimento da 
localidade originalmente disponibilizada neste Edital serão ocupadas, 
sucessivamente, pelos candidatos que tenham por elas optado, por 
ordem de preferência, observado, para fins de classificação e 
desempate, o disposto no subitem 3.1.3, até que não haja mais 
servidores interessados.  
3.1.1 Excepcionalmente, não será ocupada vaga que vier a surgir 
nas 3ª, 88ª, 89ª, 5ª, 86ª, 29ª, 84ª, 24ª, 61ª e 73ª Zonas Eleitorais.  
3.1.1.1 O disposto no item 3.1.1 somente é aplicável no limite de 
uma vaga surgida por município, devendo aquelas que excederem a 
esse número ser preenchidas nos temos do item 3.1 deste Edital.  
3.1.2. A Direção-Geral decidirá em qual unidade será ocupada a 
vaga que surgir em consequência de remoção de servidor lotado fora 
de sua lotação original.  
3.1.2.1 Para fins deste Edital entende-se como lotado fora de sua 
lotação original o servidor que estiver desenvolvendo as atribuições 
de seu cargo em caráter precário em outra unidade do Tribunal em 
função de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou 
companheiro com exercício provisório, ou remoção de ofício, para 
acompanhamento de cônjuge ou companheiro, por motivo de saúde, 
ou em decorrência de decisão judicial.  
3.1.3. Para fins de classificação e de desempate, observar-se-ão os 
critérios previstos no art. 16 da Portaria P n. 334/2009.  
3.1.4. A ordem de preferência de que trata o item 3.1 destina-se 
exclusivamente a definir a ordem de escolha dos candidatos, não 
tendo condão de se revestir de critério de desempate.  
3.2. A Secretaria de Gestão de Pessoas publicará na intranet 
(http://intranet.tre-sc.gov.br/site/servidores/concursos-publico-e-de-
remocao/index.html) a classificação dos candidatos.  
4. DOS RECURSOS  
4.1. Os interessados terão o prazo de um dia útil, contado da data de 
publicação da classificação, para apresentar pedido de 
reconsideração, dirigido à Direção-Geral, que decidirá no prazo de 
dez dias, contados da data da protocolização.  

4.2. Da decisão da Direção-Geral caberá recurso à Presidência, no 
prazo de um dia útil, contado da ciência do interessado.  
4.3. Interposto o recurso, a Secretaria de Gestão de Pessoas 
intimará os demais envolvidos para, caso haja interesse, 
apresentarem alegações no prazo de um dia útil.  
4.4. O recurso deverá conter a indicação, devidamente justificada e 
fundamentada, dos critérios a serem reavaliados e ser instruído com 
a documentação comprobatória das alegações.  
4.5. Os recursos serão decididos no prazo de dez dias, contados da 
data de conclusão à Presidência.  
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
5.1. Decididos os recursos, o resultado final do concurso de remoção 
será homologado pela Direção-Geral e publicado no DJESC.  
5.2. Caso desista após o prazo de inscrição, o candidato ficará 
impedido de participar de concurso de remoção pelo período de um 
ano, contado da data de homologação do presente certame.  
5.3. Publicada a homologação do concurso, não serão aceitos 
pedidos de desistência, devendo o servidor ser lotado na unidade de 
destino, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 10 da Portaria P 
n. 106/2012.  
5.4. Os servidores aprovados no concurso deverão permanecer na 
nova localidade por no mínimo seis meses, a contar da data de início 
do trânsito para a Unidade de destino, não podendo, durante esse 
período, participar de concurso de remoção interno ou realizar 
permuta na circunscrição deste Tribunal.  
5.5. Não serão aceitos requerimentos condicionados.  
5.6. Competirá à Direção-Geral definir o período de trânsito dos 
servidores aprovados no certame nos termos do art. 18 da Lei n. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União).  
5.6.1. O trânsito dos servidores aprovados no presente certame 
iniciará a partir do dia 10/11/2014, salvo nas situações em que a 
oportunidade e conveniência justifiquem a antecipação pela 
Administração.  
5.7. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela 
Direção-Geral.  
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em 
Florianópolis, 3 de julho de 2014.  
(a) Sérgio Manoel Martins, Diretor-Geral  
Ver seção ANEXOS 
 

Publicação n. 278-2014/CRIP 
EDITAL  
    
REPRESENTAÇÃO Nº 45-41.2014.6.24.0000  
REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA 
PARTIDÁRIA  
RELATOR: JUIZ ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA  
AGRAVANTE(S)/REPRESENTADO(S): PARTIDO HUMANISTA DA 
SOLIDARIEDADE  
ADVOGADO(S): JORGE ALEXANDRE RODRIGUES - OAB: 
15444/SC  
AGRAVADO(S)/REPRESENTANTE(S): PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO  
ADVOGADO(S): ROGÉRIO REIS OLSEN DA VEIGA - OAB: 
7855/SC; CHRISTIAN SIEBERICHS - OAB: 16789/SC; NAMOR 
SOUZA SERAFIN - OAB: 25650/SC; LUIZ HENRIQUE MARTINS 
RIBEIRO - OAB: 18181/SC; ANDRÉ AGUSTINI MORENO - OAB: 
19440/SC  
Nos termos da Portaria P n. 31/2014 (art. 6ª, V), intimo o(s) 
agravado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, oferecer(em), querendo, 
resposta ao agravo e ao recurso especial interpostos (art. 37, § 5º, 
da Res. TSE n. 23.398/2013).  
Florianópolis, 04.07.2014.  
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais  
   
REPRESENTAÇÃO Nº 43-71.2014.6.24.0000  
REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA 
PARTIDÁRIA  
RELATOR: JUIZ ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA  
AGRAVANTE(S)/REPRESENTADO(S): PARTIDO HUMANISTA DA 
SOLIDARIEDADE   
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ADVOGADO(S): JORGE ALEXANDRE RODRIGUES - OAB: 
15444/SC  
AGRAVADO(S)/REPRESENTANTE(S): PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO   
ADVOGADO(S): ROGÉRIO REIS OLSEN DA VEIGA - OAB: 
7855/SC; CHRISTIAN SIEBERICHS - OAB: 16789/SC; NAMOR 
SOUZA SERAFIN - OAB: 25650/SC; LUIZ HENRIQUE MARTINS 
RIBEIRO - OAB: 18181/SC; ANDRÉ AGUSTINI MORENO - OAB: 
19440/SC  
Nos termos da Portaria P n. 31/2014 (art. 6ª, V), intimo o(s) 
agravado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, oferecer(em), querendo, 
resposta ao agravo e ao recurso especial interpostos (art. 37, § 5º, 
da Res. TSE n. 23.398/2013).  
Florianópolis, 04.07.2014.  
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais  
   
Florianópolis, 04.07.2014.  
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais  
   

Atos dos Relatores 
 
Despachos 
 

Publicação n. 276-2014/CRIP 
AÇÃO PENAL Nº 34-12.2014.6.24.0000  
AÇÃO PENAL - INQUÉRITO - CRIME ELEITORAL - CORRUPÇÃO 
ELEITORAL - ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL - INQ N. 17-
73.2014.6.24.0000 - 27ª ZONA ELEITORAL - SÃO FRANCISCO DO 
SUL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL  
RELATOR: JUIZ HÉLIO DO VALLE PEREIRA  
REVISOR: JUIZ ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA  
AUTOR(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
RÉU(S): LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA  
ADVOGADO(S): HENRY DAL CORTIVO JÚNIOR - OAB: 30937/SC  
RÉU(S): ANTONIO MIGUEL DA CONCEIÇÃO  
PETIÇÃO PROTOCOLO N. 44.203/2014 - MANIFESTAÇÃO - 
DEFESA  
Despacho:  
Proceda-se à juntada da petição de protocolo n. 44.203/2014.  
Considerando que, embora notificado, o acusado Antonio Miguel da 
Conceição não apresentou resposta à denúncia, determino a 
intimação da Defensoria Pública da União para que ofereça resposta 
em nome do mencionado réu, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n. 
8.038/1990, assumindo, dessa forma, os seus interesses 
processuais.  
Ressalto que referida instituição possui a prerrogativa da contagem 
em dobro dos prazos processuais.  
À Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para 
cumprimento.  
Florianópolis, 2 de julho de 2014.  
Juiz HÉLIO DO VALLE PEREIRA  
Relator  
   
Florianópolis, 3 de julho de 2014.  
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais  
  

Acórdãos e Resoluções 
 
Acórdãos 
 

Publicação n. 275-2014/CRIP 
Sessão de Julgamento do dia 2 de julho de 2014  
Presidente: Desembargador SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ  
Secretária: Clycie Damo Bertoli  
   
ACÓRDÃO N. 29337  
RECURSO ELEITORAL Nº 39-62.2011.6.24.0057  

ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - (2010) - 
DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - RECURSO NOS 
AUTOS DO(A) PC N. 39-62.2011.6.24.0057 DA 57ª ZONA 
ELEITORAL - TROMBUDO CENTRAL (POUSO REDONDO)  
RELATOR: JUIZ HÉLIO DO VALLE PEREIRA  
RECORRENTE(S): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO DE POUSO REDONDO  
ADVOGADO(S): RUI CESAR VOLTOLINI - OAB: 25250/SC; PAULO 
FRETTA MOREIRA - OAB: 19086/SC; LUCIANO CHEDE - OAB: 
19002/SC; ENIO FRANCISCO DEMOLY NETO - OAB: 29472/SC; 
RAPHAEL ISAAC BRAGA BUSSOLO - OAB: 39358/SC; INGRID 
ARIANA WAGNER - OAB: 39632/SC  
EMENTA:  
- RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
EXERCÍCIO FINANCEIRO (2010) - DIRETÓRIO MUNICIPAL - 
DESAPROVAÇÃO - RECEBIMENTO DE DIVERSAS DOAÇÕES - 
FONTE VEDADA.  
- DOAÇÕES PROVENIENTES DE DETENTORES DE MANDATO 
ELETIVO - PREFEITO E VICE-PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS 
QUE NÃO SÃO ABRANGIDOS PELO CONCEITO DE 
AUTORIDADE ESTABELECIDO NA RES. TSE N. 22.585/2007 - 
PROVIMENTO PARCIAL.  
A delimitação do conceito de autoridade, para fins de aplicação do 
art. 31, inciso II, da Lei n. 9.096/1995, não abrange os detentores de 
mandato eletivo. As doações feitas a partido político por prefeito e 
vice-prefeito, portanto, são regulares e não são consideradas como 
provenientes de fonte vedada.  
- DOAÇÕES ORIUNDAS DE SERVIDORES OCUPANTES DE 
CARGOS EM COMISSÃO (CHEFIA, DIREÇÃO, GERÊNCIA, 
COORDENADORIA, SECRETARIA MUNICIPAL) DEMISSÍVEIS "AD 
NUTUM" - CONTRIBUIÇÕES IRREGULARES - RECOLHIMENTO 
DOS RESPECTIVOS VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO.  
- MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - REDUÇÃO 
DE OFÍCIO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE 
NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO DE 12 (DOZE) MESES 
PARA 6 (SEIS) MESES.  
DECISÃO:  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele dar parcial 
provimento para manter a desaprovação das contas do PMDB de 
Pouso Redondo e determinar o recolhimento do montante de R$ 
12.825,75 ao Fundo Partidário, reduzindo a suspensão do repasse 
de novas cotas do mencionado Fundo de 12 (doze) para 6 (seis) 
meses, a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do 
cumprimento de eventual penalidade já aplicada por esta Justiça 
Especializada, devendo-se proceder às comunicações de praxe, 
conforme previsão do art. 29 da Res. TSE n. 21.841/2004, nos 
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da 
decisão.  
   
ACÓRDÃO N. 29338  
RECURSO CRIMINAL Nº 22-41.2011.6.24.0052  
ASSUNTO: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CRIME 
ELEITORAL - ART. 350 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO 
CRIMINAL - RECURSO NOS AUTOS DO(A) AP N. 22-
41.2011.6.24.0052 DA 52ª ZONA ELEITORAL - ANITA GARIBALDI  
RELATOR: JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER  
REVISOR: JUIZ CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES  
RECORRENTE(S): EVA APARECIDA AMARAL MACHADO; 
OSVALDO FERRAZ  
DEFENSOR DATIVO: JORGE AUGUSTO BORGES - OAB: 
33230/SC  
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
EMENTA:  
RECURSO CRIMINAL. CRIME ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO 
ELEITORAL.  
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO JUÍZO 
DEPRECADO. REJEITADA.  
Ratificada pelo juiz natural a revogação do benefício da suspensão 
condicional do processo pelo juiz deprecado, não se há falar em 
nulidade da decisão por incompetência.  
SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA DE DOMICÍLIO PARA FINS DE 
TRANSFERÊNCIA ELEITORAL. VÍNCULO E DOMICÍLIO 
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EVENTUAL DEMONSTRADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 
TRÊS MESES PARA TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 
ABSOLVIÇÃO.  
Demonstrado que os eleitores, além de vínculo afetivo, possuíam 
domicílio eventual também no município para o qual pretendiam 
transferir o título eleitoral, não se configura o crime previsto no art. 
350 do Código Eleitoral, ainda mais quando não há nos autos prova 
segura de que o prazo de três meses para a transferência não foi 
observado.  
DECISÃO:  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, a ele dar provimento para absolver os 
recorrentes da imputação que lhes é feita, de acordo com o disposto 
no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do 
Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão.  
   
ACÓRDÃO N. 29339  
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51-
82.2013.6.24.0000  
ASSUNTO: MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO - DE PODER 
POLÍTICO / AUTORIDADE - DE PODER ECONÔMICO - 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - CONDUTA VEDADA A 
AGENTE PÚBLICO - AIJE N. 631-60.2012.6.24.0061 DA 61ª ZONA 
ELEITORAL - SEARA (XAVANTINA)  
RELATOR: JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER  
AGRAVANTE(S)/IMPETRANTE(S): MAURO POLETTO  
ADVOGADO(S): RUY SAMUEL ESPÍNDOLA - OAB: 9189/SC; 
PAULO AFONSO MALHEIROS CABRAL - OAB: 26376-B/SC; 
JOELSON DIAS - OAB: 10441/DF; DONNE PINHEIRO MACEDO 
PISCO - OAB: 22812/DF; UBIRATAN MENEZES DA SILVEIRA - 
OAB: 26442/DF; PEDRO BANNWART COSTA - OAB: 26798/DF; 
ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA - OAB: 31072/DF; MARCELLI DE 
CÁSSIA PEREIRA - OAB: 33843/DF; JACQUELINE AMARÍLIO DE 
SOUSA - OAB: 35446/DF; ANA LUISA CELLULAR JUNQUEIRA - 
OAB: 36454/DF; MAÍRA DANIELA GONÇALVES CASTALDI - OAB: 
39894/DF  
AGRAVANTE(S)/IMPETRANTE(S): JOSÉ DALBOSCO  
ADVOGADO(S): RUY SAMUEL ESPÍNDOLA - OAB: 9189/SC; 
PAULO AFONSO MALHEIROS CABRAL - OAB: 26376-B/SC  
AGRAVANTE(S)/IMPETRANTE(S): ARI PARISOTTO; PARTIDO 
DOS TRABALHADORES DE XAVANTINA  
ADVOGADO(S): RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - OAB: 
10006/SC; LUIS FELIPE ESPÍNDOLA GOUVÊA - OAB: 34560/SC  
IMPETRADO(S): JUIZ DA 61ª ZONA ELEITORAL - SEARA  
EMENTA:  
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL.  
REQUERIMENTO. JUNTADA DE MEMORIAL.  
A apresentação de memorial é facultada às partes, não havendo, 
contudo, previsão para a sua juntada aos autos.  
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ENTENDIMENTO DO 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.  
De acordo com os precedentes do TSE, as decisões interlocutórias 
proferidas em ação de investigação judicial eleitoral não precluem, 
devendo ser examinadas na decisão final do processo e nos 
recursos subsequentes, embora possa também ser impetrado 
mandado de segurança em casos de teratologia ou manifesta 
irregularidade.  
MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA SUSCITADA COMO 
PRELIMINAR NO RECURSO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE. 
EXAME DA MATÉRIA NO RECURSO ELEITORAL. EXTINÇÃO DA 
AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE 
DA PERDA DE SEU OBJETO.  
Deve ser extinto, pela perda de seu objeto, o mandado de segurança 
que ventila exclusivamente matéria alegada como preliminar em 
recurso eleitoral, julgada na mesma data.  
DECISÃO:  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em julgar extinto o mandado de segurança, 
sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 267, VI, do 
Código de Processo Civil, diante da perda de seu objeto, bem como 
julgar prejudicado o agravo regimental interposto pelos impetrantes, 

nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte integrante da 
decisão.  
   
ACÓRDÃO N. 29340  
RECURSO ELEITORAL Nº 631-60.2012.6.24.0061  
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO - DE PODER POLÍTICO / 
AUTORIDADE - DE PODER ECONÔMICO - CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - 
CARGO - PREFEITO - VICE-PREFEITO - PEDIDO DE CASSAÇÃO 
DE DIPLOMA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE - 
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NOS AUTOS 
DO(A) AIJE N. 631-60.2012.6.24.0061 DA 61ª ZONA ELEITORAL - 
SEARA (XAVANTINA)  
RELATOR: JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER  
RECORRENTE(S): MAURO JUNES POLETTO; JOSÉ DALBOSCO  
ADVOGADO(S): RUY SAMUEL ESPÍNDOLA - OAB: 9189/SC; 
PAULO AFONSO MALHEIROS CABRAL - OAB: 26376-B/SC; 
LUCIANO STEIN - OAB: 72812/RS  
RECORRENTE(S): ARI PARISOTTO  
ADVOGADO(S): RODRIGO VALGAS DOS SANTOS - OAB: 
10006/SC; LUIS FELIPE ESPÍNDOLA GOUVÊA - OAB: 34560/SC; 
CRISTIANO TESSARO - OAB: 25885/SC  
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO XAVANTINA MELHOR (PP-PMDB-
PSD-PSDB-PTB)  
ADVOGADO(S): GIAN CARLO POSSAN - OAB: 12812/SC; WILSON 
DE SOUZA - OAB: 7829/SC  
EMENTA:  
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL.  
PROVA ILÍCITA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL NÃO AUTORIZADA 
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES.  
Considera-se prova lícita a gravação ambiental realizada por um dos 
interlocutores sem o conhecimento dos demais.  
O induzimento ou a instigação de um dos interlocutores pelo outro é 
questão que deve ser analisada quando da valoração da prova, uma 
vez que não se aplica ao processo eleitoral de natureza não penal a 
figura do flagrante preparado. Precedentes.  
NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS REFERIDAS.  
Nas ações de investigação judicial eleitoral poderão ser ouvidas 
testemunhas referidas, desde que "conhecedores dos fatos e 
circunstâncias que possam influir na decisão do feito" (art. 22, VII, da 
Lei Complementar n. 64/1990), estando correta a decisão que 
indeferiu a oitiva de meros informantes, que não presenciaram os 
fatos e poderiam apenas confirmar outros depoimentos, e de 
testemunha residente em outro município que havia sido arrolada 
pelos requeridos, mas não compareceu para depor, não tendo sido 
solicitada a sua condução ou a oitiva em outro Juízo Eleitoral.  
NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RÉUS EM PROCESSO 
ACUSATÓRIO QUE NÃO FORAM OUVIDOS. VIOLAÇÃO AO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LIV, DA CF) E À REGRA 
PROCESSUAL INTEGRANTE DO ORDENAMENTO JURÍDICO 
NACIONAL POR FORÇA DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA 
RICA (ART. 8º).  
Não há previsão legal, nos processos eleitorais de natureza não 
penal, para a oitiva dos requeridos, o que pode ser deferido pelo Juiz 
Eleitoral, caso entenda necessário para o esclarecimento dos fatos.  
A oportunização da defesa técnica aos acusados em todas as etapas 
do processo afasta a configuração do cerceamento de defesa. 
Ressalva do posicionamento do Relator. Precedentes.  
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONSIDERAÇÃO DA PROVA 
PRODUZIDA PELA DEFESA.  
Em razão do princípio do livre conhecimento do Juiz, pode o julgador 
apreciar livremente as provas, desde que fundamente devidamente a 
decisão, referindo-se aos argumentos e provas que motivaram o seu 
convencimento. Ressalva do posicionamento do Relator. 
Precedentes.  
PRELIMINAR DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS.  
Não se aplica a limitação legal de seis testemunhas para cada uma 
das partes, quando o número de fatos ilícitos imputados aos 
requeridos na inicial - trinta e oito - extrapola o razoável, pois a 
restrição tolhe o exercício do direito de defesa.  
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Evidente a demonstração do cerceamento de defesa, que causou 
dano aos requeridos, impõe-se a repetição do ato.  
Como o prejuízo assenta-se em quatro fatos, pelos quais houve a 
condenação dos requeridos, e considerando que o recurso é 
exclusivo da defesa, mostra-se desnecessário anular o processo, 
sendo suficiente a conversão do julgamento em diligência, a fim de 
que sejam ouvidas três testemunhas da requerente e três 
testemunhas dos requeridos, estes últimos considerados como uma 
só parte, para cada um dos quatro fatos que ensejaram a 
condenação.  
DECISÃO:  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em conhecer dos recursos e rejeitar as 
preliminares de ilicitude das gravações ambientais; violação aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do 
indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas referidas; e 
nulidade da sentença, por não ter considerado a prova produzida 
pela defesa; por maioria de votos, rejeitar a preliminar de ofensa ao 
devido processo legal e à regra processual integrante do 
ordenamento jurídico nacional por força do Pacto de São José da 
Costa Rica, em razão de não terem sido ouvidos os requeridos - 
vencidos o Relator e os Juízes Carlos Vicente da Rosa Góes e 
Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli; e, também por maioria, 
acolher parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa, em 
razão da limitação do número de testemunhas, convertendo o 
julgamento em diligência, a fim de que os autos retornem ao Juízo 
da 61ª Zona Eleitoral, para que sejam ouvidas, sobre cada um dos 
quatro fatos que ensejou a condenação, três testemunhas para os 
recorrentes, em conjunto, e três testemunhas para a recorrida, 
podendo, a requerimento das partes, serem aproveitados os 
depoimentos já colhidos, ou parte deles, desde que o número final 
de testemunhas para cada parte seja respeitado - vencidos o 
Presidente e os Juízes Hélio do Valle Pereira e Fernando Vieira Luiz 
-, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante 
da decisão.  
   
Florianópolis, 3 de julho de 2014.  
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais  
  

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL  
 
Não há publicações nesta data. 
 
 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL  
 
Não há publicações nesta data. 
 
 

ZONAS ELEITORAIS 
 

3ª Zona Eleitoral - Blumenau 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 003ª Zona Eleitoral - Blumenau  
Juiz: Edson Marcos de Mendonça  
Chefe de Cartório: Ana Rosa Albiero da Silva  
   
Autos n. 51-39.2014.6.24.0003  
Classe: Prestação de contas  
Espécie: Prestação de contas  
Município: Blumenau  
Partido: PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Advogado(s): Erenézio Olávio Welter OAB 16996/SC  
INTIMAÇÃO  

Nos termos da Portaria ZE003 n. 007/2013, que delegou 
competência para os atos determinados no §1º, do artigo 20 da 
Resolução TSE n. 21.841/2004, INTIMA-SE o PARTIDO DO 
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - 
BLUMENAU/SC para, querendo, no prazo de 20 dias, manifestar-se 
a respeito das falhas apontadas, complementar as informações, 
sanear as irregularidades e trazer aos autos documentos faltantes, 
conforme Relatório Preliminar para Expedição de Diligências, juntado 
à fls. 101-102 dos autos de Prestação de contas Anual do Partido 
Político, referente ao exercício de 2013. Blumenau, 02/07/2014.  
Ana Rosa Albiero da Silva  
Chefe de Cartório da 3ª ZE  
Autorizada pela Portaria 007/2013  
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 003ª Zona Eleitoral - Blumenau  
Juiz: Edson Marcos de Mendonça  
Chefe de Cartório: Ana Rosa Albiero da Silva  
   
Autos n. 53-09.2014.6.24.0003  
Classe: Prestação de contas  
Espécie: Prestação de contas  
Município: Blumenau  
Partido: DEM - Partido Democratas  
Advogado(s): Cristiano Zadrozny Gouvea da Costa OAB 27720/SC  
INTIMAÇÃO  
Nos termos da Portaria ZE003 n. 007/2013, que delegou 
competência para os atos determinados no §1º, do artigo 20 da 
Resolução TSE n. 21.841/2004, INTIMA-SE o PARTIDO 
DEMOCRATAS - DEM BLUMENAU/SC para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, apresente a peça "Balanço Patrimonial", exigida no art. 
32, §2º da Lei 9.096/95, art. 14 I "a" e art. 15 da Resolução TSE 
21.841/2004. Blumenau, 03/07/2014.  
Ana Rosa Albiero da Silva  
Chefe de Cartório da 3ª ZE  
Autorizada pela Portaria 007/2013  
   

6ª Zona Eleitoral - Caçador 
 
Atos Judiciais 
 

Portarias 
Juízo da 006ª Zona Eleitoral de Caçador  
Juiz: Luciana Pelisser Gottardi Trentin  
Chefe de Cartório: Gerusa Raquel Paeze Vieceli  
   
PORTARIA n. 04/2014  
C O N S I D E R A N D O o intenso volume de serviços e atividades 
eleitorais desempenhadas e realizadas pelas Zonas Eleitorais na 
fiscalização, processamento e tratamento de ocorrências relativas à 
propaganda eleitoral;  
C O N S I D E R A N D O a necessidade de se realizar fiscalização, 
através do poder de polícia, de maneira efetiva para coibir práticas 
ilegais nas propagandas;  
C O N S I D E R A N D O que é corrente, durante o período eleitoral 
a utilização de denúncias sem embasamento ou fundamentação 
fática ou legal, que podem gerar transtorno à regularidade dos 
trabalhos eleitorais;  
C O N S I D E R A N D O que a realização de denúncias verbais, 
anônimas ou via telefone podem ser endereçadas a outros órgãos 
estatais incumbidos da atividade fiscalizatória (inclusive no sítio 
eletrônico do TRE/SC), não restando prejudicado o exercício de 
direitos;  
C O N S I D E R A N D O que a Justiça Eleitoral é dotada de poder 
de polícia na fiscalização de propaganda eleitoral e, para tal, poderá 
agir de ofício;  
C O N S I D E R A N D O as disposições constantes do Provimento 
n.º 3, de 21 de maio de 2012, da Corregedoria Regional Eleitoral de 
Santa Catarina;  
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A Excelentíssima Senhora LUCIANA PELISSER GOTTARDI 
TRENTIN, Juíza da 006.ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições 
legais,  
R E S O L V E :  
Art. 1.º Designar todos os servidores lotados no Cartório da 006.ª 
Zonas Eleitorais como fiscais de propaganda eleitoral para as 
Eleições de 2014, tendo como atribuições, dentre outras, a 
realização das diligências necessárias à coleta de elementos que 
permitam constatar a irregularidade da propaganda eleitoral.  
Art. 2.º Ficam os fiscais de propaganda, independentemente de 
autorização judicial prévia e tão logo recebida a notícia de 
irregularidade, autorizados a lavrar o auto de constatação e a 
notificar o responsável, se possível, para que retire ou regularize a 
propaganda eleitoral.  
Art. 3.º As notícias de irregularidade de propaganda eleitoral deverão 
ser apresentadas por escrito, contendo a identificação do noticiante e 
dados para contato, com indicações mínimas acerca da 
veracidade/plausibilidade da ocorrência.  
§ 1.º Em nenhuma hipótese serão aceitas denúncias anônimas ou 
por telefone, cabendo aos servidores da Justiça Eleitoral orientar o 
denunciante acerca da forma do caput;  
Art. 4.º As notificações serão realizadas, preferentemente, por meio 
telemático (fac-símile), salvo se for possível e mais imediata a 
realização do ato na pessoa do beneficiário ou de seu procurador.  
§ 1.º A efetivação da notificação por parte do Cartório Eleitoral 
encerra-se com o seu envio telemático, dando-se, desde já, por 
concretizado o ato.  
§ 2.º O sucesso na forma de notificação, é de estrita 
responsabilidade do partido político/coligação e/ou candidato, por 
cuja atualidade e correção dos dados são exclusivamente 
responsáveis.  
Art. 5.º Os cavaletes e placas móveis, quando irregulares, serão 
imediatamente retirados e apreendidos, sendo dispensada a 
notificação do beneficiário diante da flagrância e da insanabilidade 
da situação, quando deixados fora do período de 6:00 às 22:00, 
situação em que deixam de configurar propaganda móvel (Lei n.º 
9.504/97, art. 37, § 7.º).  
Parágrafo único A propaganda apreendida ficará retida e será 
devolvida ao interessado após o dia 27 de outubro de 2014, ficando 
a sua disposição pelo prazo de 05 (cinco) dias.  
Art. 6.º O mesmo tratamento previsto no artigo anterior será 
dispensado à propaganda que esteja atrapalhando o deslocamento 
de veículos e pedestres, bem como a que diminua a visibilidade de 
veículos em trânsito ou da sinalização de tráfego (Lei n.º 9.504/97, 
art. 37, § 6.º).  
Dê-se ciência ao representantes do Ministério Público Eleitoral, 
encaminhando cópia, envie-se à Corregedoria Regional Eleitoral de 
Santa Catarina, publique-se para ciência dos demais interessados e 
cumpra-se.  
Caçador, 1º de junho de 2014  
LUCIANA PELISSER GOTTARDI TRENTIN  
Juíza da 006.ª Zona Eleitoral    
  

11ª Zona Eleitoral - Curitibanos 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 011ª Zona Eleitoral - Curitibanos-SC  
Juíza Eleitoral: Renato Mastella  
Chefe de Cartório: Jeferson Fanton  
   
EDITAL N.020/2014  
PRAZO: 15 dias  
O Excelentíssimo Senhor Renato Mastella, Juiz da 011ª Zona 
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,  
Nos termos do §2º do art. 2º da Res. TSE n. 23.328/2010, intima os 
partidos abaixo relacionados, para apresentar as contas partidárias 
anuais (art. 30 e seguintes da Lei 9.096/95), referente ao exercício 
de 2013, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão das cotas do 
fundo partidário durante o período em que o partido estiver omisso.  

Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
de Ponte Alta do Norte/SC (Presidente: Michael Moreira da Silva);  
E, para conhecimento de todos os interessados, expede-se o 
presente edital, que será afixado no mural deste Cartório Eleitoral e 
publicado no DJESC. Dado e passado nesta cidade de Curitibanos, 
3 de julho de 2014. Eu, Jeferson Fanton, Chefe do Cartório, o digitei 
e subscrevi, de ordem do Exmo. Juiz Eleitoral, conforme autoriza a 
Portaria n. 02/2014.  
Jeferson Fanton  
Chefe de Cartório  
   
EDITAL N.021/2014  
PRAZO: 15 dias  
O Excelentíssimo Senhor Renato Mastella, Juiz da 011ª Zona 
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,  
Nos termos do §2º do art. 2º da Res. TSE n. 23.328/2010, intima os 
partidos abaixo relacionados, para apresentar as contas partidárias 
anuais (art. 30 e seguintes da Lei 9.096/95), referente ao exercício 
de 2013, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão das cotas do 
fundo partidário durante o período em que o partido estiver omisso.  
Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista de São 
Cristóvão do Sul/SC (Presidente: Jacy Alves Bittencourt de Jesus);  
Comissão Provisória do Partido Progressista de São Cristóvão do 
Sul/SC (Presidente: Valdeci Oliveira de Liz)  
E, para conhecimento de todos os interessados, expede-se o 
presente edital, que será afixado no mural deste Cartório Eleitoral e 
publicado no DJESC. Dado e passado nesta cidade de Curitibanos, 
3 de julho de 2014. Eu, Jeferson Fanton, Chefe do Cartório, o digitei 
e subscrevi, de ordem do Exmo. Juiz Eleitoral, conforme autoriza a 
Portaria n. 02/2014.  
Jeferson Fanton  
Chefe de Cartório  
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 011ª Zona Eleitoral - Curitibanos-SC  
Juíza Eleitoral: Renato Mastella  
Chefe de Cartório: Jeferson Fanton  
   
Autos n. 26-02.2014.6.24.0011  
Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2013  
Interessado: Diretório Municipal do PT de São Cristóvão do Sul/SC  
Advogado (a): Aldo Dolberth, OAB/SC 12.366  
Vistos etc.  
Examina-se prestação de contas de exercício financeiro do Diretório 
Municipal do Partido dos Trabalhadores de São Cristóvão do Sul/SC, 
referente ao exercício financeiro de 2013.  
O Cartório Eleitoral publicou o balanço patrimonial das contas 
partidárias e, em seguida, apresentou relatório, sugerindo a 
desaprovação das contas. Intimada, a agremiação partidária deixou 
transcorrer in albis o prazo para manifestação. O Ministério Público 
Eleitoral recomendou a rejeição das contas.  
É o relatório.  
O órgão municipal do PT apresentou prestação de contas 
diretamente na pessoa de seu Presidente, fl. 02.  
Apontada a irregularidade, fl. 24, a agremiação partidária, mesmo 
possuindo procurador constituído, fl. 21, deixou transcorrer in albis o 
prazo para manifestação, fl. 28-v.  
Dessa forma e considerando que a apresentação das contas 
partidárias anuais possui caráter jurisdicional, §6º do art. 37 da Lei 
9.096/95, a extinção do feito sem exame do mérito é medida que se 
impõe, nos termos do art. 267, IV do CPC, haja vista que o 
procurador constituído não praticou nenhum ato processual e as 
contas foram apresentadas diretamente pelo partido político.  
Ante o exposto, julgo não prestadas as contas do Diretório Municipal 
do Partido dos Trabalhadores de São Cristóvão do Sul e determino a 
suspensão das cotas do fundo partidário nacional enquanto a 
agremiação partidária permanecer omissa.  
Intime-se o partido envolvido via ECT, com aviso de recebimento.  
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Transitado em julgado, 
expeçam-se os ofícios, comunicando a penalidade aplicada, aos 
diretórios estadual e nacional do partido envolvido e atualize-se o 
registro no SICO.  
Após, arquivem-se.  
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Curitibanos, 3 de julho de 2014.  
Renato Mastella  
Juiz Eleitoral  
   
Autos n. 32-09.2014.6.24.0011  
Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2013  
Interessado: Diretório Municipal do Partido da Social Democrácia 
Brasileira de São Cristóvão do Sul/SC  
Advogado (a): Andréia Corso Dissegna, OAB/SC 28.657  
Vistos etc.  
Examina-se prestação de contas de exercício financeiro do Diretório 
Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de São 
Cristóvão do Sul/SC, referente ao exercício financeiro de 2013.  
O Cartório Eleitoral publicou o balanço patrimonial das contas 
partidárias e, em seguida, apresentou relatório, sugerindo a 
desaprovação das contas. Intimada, a agremiação partidária deixou 
transcorrer in albis o prazo para manifestação. O Ministério Público 
Eleitoral recomendou a rejeição das contas.  
É o relatório.  
O órgão municipal do PSDB apresentou prestação de contas 
alegando ter recebido doação em dinheiro da Sra. Ilse Amélia 
Leobet, fl. 17, no importe de R$ 1.550,00, valor que foi utilizado para 
pagamento de aluguéis e condomínios e serviços técnicos 
profissionais, fl. 11.  
Nada obstante, a agremiação partidária não abriu conta bancária 
para o trânsito de seus gastos e despesas, contrariando o disposto 
no art. 4º e 10 da Res. TSE n. 21.841/2004, in verbis:  
Art. 4º O partido político pode receber cotas do Fundo Partidário, 
doações e contribuições de recursos financeiros ou estimáveis em 
dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, devendo manter contas 
bancárias distintas para movimentar os recursos financeiros do 
Fundo Partidário e os de outra natureza (Lei nº 9.096/95, art. 39, 
caput).  
Art. 10. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques 
nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas 
cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, 
observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em 
conta bancária.  
Dessa forma, a confiabilidade das contas apresentadas está 
comprometida, pois o partido político deixou de movimentar seus 
recursos por intermédio de conta bancária aberta em instituição 
financeira, não sendo possível verificar se os recursos recebidos, 
bem como, as despesas realizadas estão limitados aos declarados 
pela agremiação.  
Em casos semelhantes já decidiu o e. TRE/SC:  
- PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 
FINANCEIRO 2012 - ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS - 
NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO - PEÇAS 
OBRIGATÓRIAS - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA 
BANCÁRIA - FALHAS QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE E 
CONFIABILIDADE DAS CONTAS - DESAPROVAÇÃO - 
SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - ART. 37, § 3º, DA LEI N. 
9.096/1995 [Precedentes: TRESC: Acórdão n. 26.684, de 
25.07.2012, Relator Juiz Nelson Maia Peixoto; Acórdão n. 26281, de 
26.9.2011, Relator Juiz Irineu João da Silva; e Acórdão n. 24.393, de 
15.3.2010, Relator Juiz Samir Oséas Saad]. (PREST - PRESTACAO 
DE CONTAS nº 10633 - Florianópolis/SC, Acórdão nº 29216 de 
12/05/2014, Relator(a) MARCELO RAMOS PEREGRINO 
FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 77, Data 
16/05/2014, Página 8-9).  
Além disso, não foram apresentados os livros Diário e Razão, 
exigidos pelo art. 14, I, alínea d, e II, alíneas n, p, da Res. TSE 
21.841/2004.  
As falhas apontadas conduzem, inequivocamente, à desaprovação 
das contas, pois está comprometida a regularidade das informações 
apresentadas (Res. TSE 21.841/2004, art. 27).  
Assim, com fundamento no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, 
cabível a suspensão de eventual repasse do fundo partidário ao 
órgão partidário municipal, pelo período de 12 (doze) meses, em 
razão das impropriedades apontadas.  
Ante o exposto, presentes irregularidades que comprometem as 
contas examinadas, julgo desaprovadas as contas do Partido da 
Social Democracia Brasileira de São Cristóvão do Sul/SC, referentes 

ao exercício financeiro de 2013 e determino a suspensão do repasse 
de cotas do fundo partidário pelo período de 12 (doze) meses.  
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Transitado em julgado, 
expeçam-se os ofícios, comunicando a penalidade aplicada, aos 
diretórios estadual e nacional do partido envolvido e atualize-se o 
registro no SICO.  
Após, arquivem-se.  
Curitibanos, 3 de julho de 2014.  
Renato Mastella  
Juiz Eleitoral  
   
Autos n. 28-69.2014.6.24.0011  
Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2013  
Interessado: Diretório Municipal do Democratas de Curitibanos/SC  
Advogado (a): Diogo Bertelli, OAB/SC 27.047-B  
Vistos etc.  
Examina-se prestação de contas de exercício financeiro do Diretório 
Municipal do Democratas de Curitibanos/SC, referente ao exercício 
financeiro de 2013.  
O Cartório Eleitoral publicou o balanço patrimonial das contas 
partidárias e, em seguida, apresentou relatório, sugerindo a 
desaprovação das contas.  
Intimada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo 
para manifestação. O Ministério Público Eleitoral recomendou a 
rejeição das contas.  
É o relatório.  
O órgão municipal do DEM apresentou prestação de contas sem 
despesas financeiras.  
Conforme dispõe o artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE nº 
21.841/2004, "o não recebimento de recursos financeiros em espécie 
por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem 
movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços 
estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua 
manutenção e funcionamento".  
Não há como se conceber o regular funcionamento de um órgão 
partidário, ainda que de um pequeno município, sem qualquer 
atividade com repercussão financeira. Se não há receitas em 
dinheiro, ao menos receitas estimadas em dinheiro devem existir 
para fazer frente às despesas existentes, ainda que mínimas.  
Além disso, a agremiação partidária não abriu conta bancária, fl. 
14/15, e não foram apresentados os livros Diário e Razão, exigidos 
pelo art. 14, I, alínea d, e II, alíneas n, p, da Res. TSE 21.841/2004.  
As falhas apontadas conduzem, inequivocamente, à desaprovação 
das contas, pois está comprometida a regularidade das informações 
apresentadas (Res. TSE 21.841/2004, art. 27).  
Em casos semelhantes, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de 
Santa Catarina:  
"- RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIRETÓRIO 
MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2010 - APRESENTAÇÃO DE 
CONTAS ZERADAS - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA 
BANCÁRIA E APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO - 
DESAPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS 
DO FUNDO PARTIDÁRIO - APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE 
FORMA PROPORCIONAL, CONFORME PRECEDENTES DO 
TRIBUNAL - PROVIMENTO PARCIAL.  
"Justifica-se a desaprovação das contas diante da apresentação de 
formulários sem registro de qualquer movimentação de recursos, 
notadamente porque se mostra inexequível a manutenção e o 
funcionamento da estrutura partidária sem o uso de recursos 
financeiros ou, mesmo, estimáveis em dinheiro. Diante dessa 
irregularidade, mostra-se proporcional e razoável fixar a sanção pelo 
período de 06 (seis) meses, em consonância com decisões deste 
Tribunal proferidas em situações análogas" (RPREST nº 3725, 
Relator Luiz César Medeiros, julgado em 23/04/2012).  
Assim, com fundamento no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, 
cabível a suspensão de eventual repasse do fundo partidário ao 
órgão partidário municipal, pelo período de 12 (doze) meses, em 
razão das impropriedades apontadas.  
Em face do exposto, presentes irregularidades que comprometem as 
contas examinadas, julgo desaprovadas as contas do Diretório 
Municipal do Democratas de Curitibanos/SC, referentes ao exercício 
financeiro de 2013 e determino a suspensão do repasse de cotas do 
fundo partidário pelo período de 12 (doze) meses.  
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Transitado em julgado, 
expeçam-se os ofícios, comunicando a penalidade aplicada, aos 
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diretórios estadual e nacional do partido envolvido e atualize-se o 
registro no SICO.  
Após, arquivem-se.  
Curitibanos, 3 de julho de 2014.  
Renato Mastella  
Juiz Eleitoral  
   
Autos n. 29-54.2014.6.24.0011  
Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2013  
Interessado: Diretório Municipal do Partido da Social Democracia de 
Frei Rogério/SC  
Advogado (a): Andréia Corso Dissegna, OAB/SC 28.657  
Vistos etc.  
Examina-se prestação de contas de exercício financeiro do Diretório 
Municipal do Partido da Social Democracia de Frei Rogério/SC, 
referente ao exercício financeiro de 2013.  
O Cartório Eleitoral publicou o balanço patrimonial das contas 
partidárias e, em seguida, apresentou relatório, sugerindo a 
desaprovação das contas.  
Intimada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo 
para manifestação. O Ministério Público Eleitoral recomendou a 
rejeição das contas.  
É o relatório.  
O órgão municipal do PSD apresentou prestação de contas sem 
despesas financeiras.  
Conforme dispõe o artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE nº 
21.841/2004, "o não recebimento de recursos financeiros em espécie 
por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem 
movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços 
estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua 
manutenção e funcionamento".  
Não há como se conceber o regular funcionamento de um órgão 
partidário, ainda que de um pequeno município, sem qualquer 
atividade com repercussão financeira. Se não há receitas em 
dinheiro, ao menos receitas estimadas em dinheiro devem existir 
para fazer frente às despesas existentes, ainda que mínimas.  
Além disso, a agremiação partidária não abriu conta bancária, fl. 
14/15, e não foram apresentados os livros Diário e Razão, exigidos 
pelo art. 14, I, alínea d, e II, alíneas n, p, da Res. TSE 21.841/2004.  
As falhas apontadas conduzem, inequivocamente, à desaprovação 
das contas, pois está comprometida a regularidade das informações 
apresentadas (Res. TSE 21.841/2004, art. 27).  
Em casos semelhantes, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de 
Santa Catarina:  
"- RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIRETÓRIO 
MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2010 - APRESENTAÇÃO DE 
CONTAS ZERADAS - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA 
BANCÁRIA E APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO - 
DESAPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS 
DO FUNDO PARTIDÁRIO - APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE 
FORMA PROPORCIONAL, CONFORME PRECEDENTES DO 
TRIBUNAL - PROVIMENTO PARCIAL.  
"Justifica-se a desaprovação das contas diante da apresentação de 
formulários sem registro de qualquer movimentação de recursos, 
notadamente porque se mostra inexequível a manutenção e o 
funcionamento da estrutura partidária sem o uso de recursos 
financeiros ou, mesmo, estimáveis em dinheiro. Diante dessa 
irregularidade, mostra-se proporcional e razoável fixar a sanção pelo 
período de 06 (seis) meses, em consonância com decisões deste 
Tribunal proferidas em situações análogas" (RPREST nº 3725, 
Relator Luiz César Medeiros, julgado em 23/04/2012).  
Assim, com fundamento no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, 
cabível a suspensão de eventual repasse do fundo partidário ao 
órgão partidário municipal, pelo período de 12 (doze) meses, em 
razão das impropriedades apontadas.  
Em face do exposto, presentes irregularidades que comprometem as 
contas examinadas, julgo desaprovadas as contas do Diretório 
Municipal do Partido da Social Democracia de Frei Rogério/SC, 
referentes ao exercício financeiro de 2013 e determino a suspensão 
do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 12 (doze) 
meses.  
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Transitado em julgado, 
expeçam-se os ofícios, comunicando a penalidade aplicada, aos 
diretórios estadual e nacional do partido envolvido e atualize-se o 
registro no SICO.  

Após, arquivem-se.  
Curitibanos, 3 de julho de 2014.  
Renato Mastella  
Juiz Eleitoral  
   
Autos n. 30-39.2014.6.24.0011  
Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2013  
Interessado: Diretório Municipal do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro de Frei Rogério/SC  
Advogado (a): Cristiane Correia, OAB/SC 32.915  
Vistos etc.  
Examina-se prestação de contas de exercício financeiro do Diretório 
Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Frei 
Rogério/SC, referente ao exercício financeiro de 2013.  
O Cartório Eleitoral publicou o balanço patrimonial das contas 
partidárias e, em seguida, apresentou relatório, sugerindo a 
desaprovação das contas.  
Intimada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo 
para manifestação. O Ministério Público Eleitoral recomendou a 
rejeição das contas.  
É o relatório.  
O órgão municipal do PMDB apresentou prestação de contas sem 
despesas financeiras.  
Conforme dispõe o artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE nº 
21.841/2004, "o não recebimento de recursos financeiros em espécie 
por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem 
movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços 
estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua 
manutenção e funcionamento".  
Não há como se conceber o regular funcionamento de um órgão 
partidário, ainda que de um pequeno município, sem qualquer 
atividade com repercussão financeira. Se não há receitas em 
dinheiro, ao menos receitas estimadas em dinheiro devem existir 
para fazer frente às despesas existentes, ainda que mínimas.  
Além disso, a agremiação partidária não abriu conta bancária, fl. 31 e 
não foram apresentados os livros Diário e Razão, exigidos pelo art. 
14, I, alínea d, e II, alíneas n, p, da Res. TSE 21.841/2004.  
As falhas apontadas conduzem, inequivocamente, à desaprovação 
das contas, pois está comprometida a regularidade das informações 
apresentadas (Res. TSE 21.841/2004, art. 27).  
Em casos semelhantes, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de 
Santa Catarina:  
"- RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIRETÓRIO 
MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2010 - APRESENTAÇÃO DE 
CONTAS ZERADAS - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA 
BANCÁRIA E APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO - 
DESAPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS 
DO FUNDO PARTIDÁRIO - APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE 
FORMA PROPORCIONAL, CONFORME PRECEDENTES DO 
TRIBUNAL - PROVIMENTO PARCIAL.  
"Justifica-se a desaprovação das contas diante da apresentação de 
formulários sem registro de qualquer movimentação de recursos, 
notadamente porque se mostra inexequível a manutenção e o 
funcionamento da estrutura partidária sem o uso de recursos 
financeiros ou, mesmo, estimáveis em dinheiro. Diante dessa 
irregularidade, mostra-se proporcional e razoável fixar a sanção pelo 
período de 06 (seis) meses, em consonância com decisões deste 
Tribunal proferidas em situações análogas" (RPREST nº 3725, 
Relator Luiz César Medeiros, julgado em 23/04/2012).  
Assim, com fundamento no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, 
cabível a suspensão de eventual repasse do fundo partidário ao 
órgão partidário municipal, pelo período de 12 (doze) meses, em 
razão das impropriedades apontadas.  
Em face do exposto, presentes irregularidades que comprometem as 
contas examinadas, julgo desaprovadas as contas do Diretório 
Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiros de Frei 
Rogério/SC, referentes ao exercício financeiro de 2013 e determino a 
suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 
12 (doze) meses.  
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Transitado em julgado, 
expeçam-se os ofícios, comunicando a penalidade aplicada, aos 
diretórios estadual e nacional do partido envolvido e atualize-se o 
registro no SICO.  
Após, arquivem-se.  
Curitibanos, 3 de julho de 2014.  
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Renato Mastella  
Juiz Eleitoral  
   

14ª Zona Eleitoral - Ibirama 
 
Atos Judiciais 
 

Portarias 
Juízo Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral - Ibirama/SC.  
Juiz Eleitoral: Dr. Daniel Lazzarin Coutinho.  
Chefe de Cartório: Jansen Ribeiro Pinto.  
   
PORTARIA N.º 003/2014  
O Excelentíssimo Daniel Lazzarin Coutinho, Juiz da 14ª_Zona 
Eleitoral, Ibirama, Santa Catarina, no uso de suas atribuições ,  
- Considerando o disposto na Resolução TRE/SC n.° 7.787/2010,  
RESOLVE:Designar os servidores efetivos Jansen Ribeiro Pinto e 
Rodrigo Lemos Torres; o servidor requisitado Edson Luis Kopsch; 
todos lotados na 14ª Zona Eleitoral; e os Oficias de Justiça 
Avaliadores, Edelberto Carlos Mortari - Mat. 6.525, Roger Aristides 
Campestrini - Mat. 17.713, Jefferson Batista - Mat. 17.835, Nilto 
Andreon Neto - Mat. 22.752 e Stefan Schmitz - Mat. 26.001; todos 
lotados no Fórum da Comarca de Ibirama; para atuar como Oficiais 
de Justiça ad hoc para cumprimento dos Mandados expedidos no 
âmbito deste Juízo Eleitoral e entregar as Cartas de Convocação de 
Mesários.Revogar a Portaria n.º 003/2012.  
Este ato entra em vigor na data da sua publicação.Dê-se ciência, 
publique-se e cumpra-se.Comunique-se ao Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral.  
Ibirama, 03 de julho de 2014.  
Daniel Lazzarin Coutinho  
Juiz da 14ª Zona Eleitoral  
   
PORTARIA N.º 004/2014  
O Excelentíssimo Daniel Lazzarin Coutinho, Juiz da 14ª_Zona 
Eleitoral, Ibirama, Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
,Considerando o disposto no Provimento CRESC n. 2/2014, 
eConsiderando as peculiaridades características do período eleitoral, 
de 05 de julho de 2014 até a diplomação dos 
eleitos,RESOLVE:DESIGNAR os servidores efetivos Jansen Ribeiro 
Pinto e Rodrigo Lemos Torres; o servidor requisitado Edson Luis 
Kopsch; todos lotados na 14ª Zona Eleitoral; e os Oficias de Justiça 
Avaliadores, Edelberto Carlos Mortari - Mat. 6.525, Roger Aristides 
Campestrini - Mat. 17.713, Jefferson Batista - Mat. 17.835, Nilto 
Andreon Neto - Mat. 22.752 e Stefan Schmitz - Mat. 26.001; todos 
lotados no Fórum da Comarca de Ibirama para exercerem as 
funções de Fiscal de Propaganda para o pleito de 2014, em conjunto 
ou separadamente, para a lavratura do termo de constatação relativo 
à propaganda eleitoral irregular e as demais atividades afins nos 
termos do Provimento CRESC n. 2/2014;DETERMINAR que a 
notícia de irregularidade de propaganda eleitoral deverá ser 
apresentada por escrito, contendo a identificação do noticiante e 
dados para contato, com indicações mínimas acerca da 
veracidade/plausibilidade da ocorrência;  
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão aceitas denúncias 
apócrifas, anônimas, por telefone ou e-mail, cabendo aos servidores 
da Justiça Eleitoral orientar o denunciante a dirigir-se diretamente ao 
órgão do Ministério Público Eleitoral ou à autoridade policial com 
atribuição para o fato;  
AUTORIZAR o recolhimento imediato da propaganda , na hipótese 
de sua reiteração com a mesma espécie de 
irregularidade;AUTORIZAR o recolhimento imediato de cavaletes, 
bonecos, cartazes, banners, mesas para distribuição de material de 
campanha e bandeiras que dificultem o trânsito nas vias públicas, ou 
cuja situação ou circunstância possa ocasionar acidentes ou danos a 
terceiros, se não realocadas pelo responsável por sua divulgação, no 
momento da constatação pelo servidor da Justiça Eleitoral;  
§ 1º Caso seja constatada a permanência nas vias públicas de 
cavaletes, bonecos, cartazes, banners, mesas para distribuição de 
material de campanha e bandeiras entre as 22h e as 06h, tais 
materiais serão imediatamente retirados e encaminhados para a 
sede desta Zona Eleitoral, para as providências cabíveis.  

§2º O material apreendido ficará retido pela Justiça Eleitoral e 
poderá ser devolvido ao interessado somente após o dia 28 de 
outubro de 2014, mediante requerimento ao Juiz Eleitoral, ficando à 
sua disposição pelo prazo de 05 (cinco) dias.  
Revogar a Portaria n.º 007/2012.  
Este ato entra em vigor na data da sua publicação.Dê-se ciência, 
publique-se e cumpra-se.Comunique-se ao Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral.  
Ibirama, 03 de julho de 2014.  
Daniel Lazzarin Coutinho  
Juiz da 14ª Zona Eleitoral  
  

18ª Zona Eleitoral - Joaçaba 
 
Atos Judiciais 
 

Portarias 
Juízo da 18ª Zona Eleitoral  
Juiz Eleitoral: Dr. Márcio Umberto Bragaglia  
Chefe de Cartório: João Ricardo Spagnol  
   
PORTARIA CONJUNTA n. 002/2014  
Dispõe sobre a fiscalização da propaganda eleitoral e exercício do 
poder de polícia nas circunscrições da 18ª e 85ª Zonas Eleitorais, 
com relação às eleições de 2014  
Os Excelentíssimos Senhores MÁRCIO UMBERTO BRAGAGLIA, 
Juiz da 18ª Zona Eleitoral, e ALEXANDRE DITTRICH BUHR, Juiz da 
85ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,  
CONSIDERANDO as eleições gerais de 2014 e o intenso volume de 
serviços e atividades eleitorais desempenhadas e realizadas pelas 
Zonas Eleitorais na fiscalização, processamento e tratamento de 
ocorrências relativas à propaganda eleitoral;  
CONSIDERANDO que a Justiça Eleitoral é dotada de poder de 
polícia na fiscalização de propaganda eleitoral, com vistas a coibir de 
maneira efetiva práticas ilegais nas propagandas, podendo, nesse 
sentido, agir de ofício;  
CONSIDERANDO que é corrente, durante o período eleitoral, a 
utilização de denúncias sem embasamento ou fundamentação fática 
ou legal, que podem gerar transtorno à regularidade dos trabalhos 
eleitorais;  
CONSIDERANDO que a realização de denúncias anônimas, via 
telefone ou e-mail podem ser endereçadas a outros órgãos estatais 
incumbidos da atividade fiscalizatória (inclusive no sítio eletrônico do 
TRE/SC), não restando prejudicado o exercício de direitos;  
CONSIDERANDO as disposições constantes do Provimento CRESC 
n. 2/2014, que trata das rotinas para o exercício do poder de polícia;  
CONSIDERANDO as disposições constantes da Resolução TRESC 
n. 7.915/2014, que regulamentou o uso do sistema PAE no exercício 
do poder de polícia;  
RESOLVEM:  
Art. 1ºDesignar todos os servidores lotados nos Cartórios da 18ª e 
85ª Zonas Eleitorais como fiscais de propaganda eleitoral para as 
Eleições de 2014, com competência nos territórios das 18ª e 85ª 
Zonas Eleitorais, tendo como atribuições, dentre outras, a realização 
das diligências necessárias à coleta de elementos que permitam 
constatar a regularidade ou irregularidade de propaganda eleitoral.  
Art. 2º Ficam os fiscais de propaganda, independentemente de 
autorização judicial prévia e tão logo recebida a notícia de 
irregularidade, autorizados a lavrar o termo de constatação (Anexo III 
do Provimento CRESC n. 2/2014) e a notificar, caso presente no 
momento da diligência, o responsável pela divulgação da 
propaganda eleitoral para que a retire ou regularize (Anexo IV do 
Provimento CRESC n. 2/2014).  
Parágrafo único. O termo de constatação e/ou a notícia de 
irregularidade serão remetidos, após instruídos, ao Juiz Eleitoral.  
Art. 3º As notícias de irregularidade de propaganda eleitoral deverão 
ser apresentadas por escrito, ou reduzidas a termo, quando 
realizadas verbalmente pelo noticiante nas dependências dos 
cartórios eleitorais (Anexo II do Provimento CRESC n. 2/2014), 
contendo a identificação do noticiante e dados para contato, com 
indicações mínimas acerca da veracidade/plausibilidade da 
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ocorrência, sendo, porém, garantido, se necessário, o sigilo da 
identidade da fonte.  
§1º Em nenhuma hipótese serão aceitas denúncias apócrifas, 
anônimas, por telefone ou e-mail, cabendo aos servidores da Justiça 
Eleitoral orientar o denunciante acerca da forma estabelecida no 
caput;  
§2º Nos casos elencados no § 1º, caso o noticiante não deseje agir 
nos moldes do caput deste artigo, os servidores dos Cartórios 
Eleitorais orientarão o noticiante a dirigir-se diretamente ao órgão do 
Ministério Público Eleitoral;  
§3º Quando recebida denúncia apócrifa ou anônima, não sendo 
informado pelo noticiante contato para que os servidores dos 
cartórios, de forma célere, procedam à orientação nos termos dos §§ 
1º e 2º deste artigo, o expediente será apenas arquivado no Cartório, 
independentemente de eventual orientação ao interessado.  
§4º Caso a notícia de irregularidade seja recebida pelo Cartório e, 
após, verifique-se a sua inadequação ao estabelecido nesta Portaria, 
deverá ser certificada a impropriedade e, com despacho da 
autoridade judicial competente, haverá o arquivamento daquele 
expediente.  
Art. 4º As notificações do candidato, partido político ou coligação 
serão realizadas por fac-símile, no número de telefone informado por 
ocasião do pedido de registro de candidatura ou do DRAP, salvo se 
for possível e mais efetiva a realização do ato na pessoa do 
beneficiário, certificando-se no PAE.  
§1º Na impossibilidade de se efetivar a notificação pelo número de 
fac-símile, o Cartório Eleitoral encaminhará a notificação digitalizada 
ao endereço de correio eletrônico informado por ocasião do 
requerimento de registro de candidatura ou do DRAP, com 
confirmação de leitura.  
§2º O sucesso, em ambas as formas de notificação, é de estrita 
responsabilidade do partido político/coligação e/ou candidato, por 
cuja atualidade e correção dos dados são exclusivamente 
responsáveis.  
Art. 5º Para garantia da legitimidade e da normalidade do pleito, 
ficam os fiscais de propaganda autorizados a, imediatamente:  
I - Retirar os cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição 
de material de campanha e bandeiras ao longo das vias públicas 
quando utilizados fora do período das 6h às 22h, situação em que 
deixam de configurar propaganda móvel, ou quando estejam 
atrapalhando o deslocamento de veículos e pedestres, bem como 
diminuindo a visibilidade de veículos em trânsito ou da sinalização de 
tráfego;  
II - Apreender o material gráfico sem o CNPJ ou CPF do responsável 
pela confecção ou pela contratação, bem como sem a respectiva 
tiragem;  
III - Suspender a distribuição de propaganda em bem público ou de 
uso comum;  
§1º No caso estabelecido no caput, o beneficiário será notificado 
acerca da imediata retirada do material de propaganda eleitoral 
irregular, a fim de configurar o prévio conhecimento;  
§2º A propaganda regularmente apreendida ficará retida e será 
devolvida ao interessado após o dia 5 de outubro de 2014, ficando à 
sua disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias.  
§3º O prazo estabelecido no §2º contar-se-á a partir de 26 de 
outubro de 2014, no caso de ocorrência de 2º turno para a eleição na 
qual o beneficiário é candidato;  
§4º Caso o responsável pela propaganda regularmente apreendida 
de que trata este artigo não a retire nos prazos estabelecidos nos §§ 
2º e 3º, fica o Chefe de Cartório Eleitoral autorizado a destinar o 
material para a coleta seletiva da Prefeitura Municipal e, caso 
inexistente, para a doação a associações ou cooperativas de 
catadores de material reciclado;  
§5º O candidato, partido político ou coligação poderão entregar nos 
cartórios eleitorais, a partir da véspera da eleição, os materiais 
gráficos não distribuídos durante a campanha, a fim de que tenham a 
mesma destinação prevista no parágrafo anterior.  
Art. 6º A retirada imediata da propaganda eleitoral também dar-se-á 
no caso de reiteração de mesma espécie de irregularidade, relativa 
ao mesmo candidato, partido e/ou coligação.  
§1º Cabe ao fiscal da propaganda instruir o beneficiário, quanto a 
esta possibilidade, quando este for notificado da primeira ocorrência.  
§2º Havendo recolhimento imediato da propaganda pelo fiscal, o 
beneficiário deverá ser notificado acerca da reiteração e 
recolhimento da propaganda, nos termos do Anexo VII do 
Provimento CRESC n. 2/2014;  

§3º A destinação da propaganda apreendida nos moldes deste artigo 
observará o disposto no art. 5º desta Portaria.  
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC.  
Dê-se ciência aos representantes do Ministério Público Eleitoral com 
atuação junto a 18ª e a 85ª Zonas Eleitorais.  
Encaminhe-se cópia desta Portaria à Corregedoria Regional Eleitoral 
de Santa Catarina, via formulário BREVE.  
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se nos murais dos Cartórios da 
18ª e 85ª Zonas Eleitoral e no Diário da Justiça Eleitoral de Santa 
Catarina - DJESC, para ciência dos demais interessados.  
Joaçaba, 03 de julho de 2014.  
MÁRCIO UMBERTO BRAGAGLIA  
Juiz da 18ª Zona Eleitoral  
ALEXANDRE DITTRICH BUHR  
Juiz da 85ª Zona Eleitoral  
  

31ª Zona Eleitoral - Tijucas 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 31ª Zona Eleitoral - Tijucas  
Juiz Eleitoral: Rodrigo Coelho Rodrigues  
Chefe de Cartório: Karina Feldberg Bonfim  
   
EDITAL n. 14/2014  
(Prazo 15 dias)  
De ordem do Excelentíssimo Doutor Rodrigo Coelho Rodrigues, Juiz 
da 31ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e autorizada 
pela Portaria nº. 04/2013,  
TORNO PÚBLICO, aos interessados e a todos quanto o presente 
Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento no 
art. 32, § 2º da Lei 9.906/95 e art. 15, da Res. TSE n. 21.841/2004, 
encontra-se a disposição neste Cartório Eleitoral, o balanço 
patrimonial do Partido Político relacionado a seguir, referente a 
prestação de contas do exercício de 2013, o qual permanecerá a 
disposição para exame, podendo os interessados apresentar 
impugnação, conforme disposição do Parágrafo único, do art. 35, da 
Lei 9.906/95.  
Partido Progressista - PP - de Canelinha/SC;  
E para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no 
Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Dado e passado nesta 
cidade de Tijucas, em 04 de julho de 2014. Eu, _________________ 
Karina Feldberg Bonfim, Chefe do Cartório, preparei, conferi e 
subscrevi o presente Edital.  
Comunique-se.  
Registre-se.  
Divulgue-se.  
Karina Feldberg Bonfim  
Chefe de Cartório  
Obs: O balanço encontra-se afixado no mural do cartório eleitoral.  
  

33ª Zona Eleitoral - Tubarão 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 33ª Zona Eleitoral - Tubarão/SC  
Juiz: Dr. Edir Josias Silveira Beck  
Chefe de Cartório: Marisley Gomes Silvério  
   
Edital nº 21/2014  
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que de conformidade com o § 2.º do art. 32 
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da Lei nº 9.096/1995, e com o art. 15 da Resolução TSE n.º 
21.841/2004, nesta data, foi afixado, no mural do Cartório desta 33ª 
Zona Eleitoral, para apreciação dos interessados, o balanço 
patrimonial referente à prestação de contas anual/2013 do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB do município de Tubarão. 
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 
presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no 
Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina - DJESC. Dado e 
passado nesta cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, no dia 
03 do mês de julho do ano de dois mil e quatorze. Eu, Marisley 
Gomes Silvério, Chefe de Cartório desta 33ª Zona Eleitoral, 
subscrevo.  
Edir Josias Silveira Beck  
Juiz da 33ª Zona Eleitoral  
  

34ª Zona Eleitoral - Urussanga 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 34ª Zona Eleitoral - Urussanga  
Juíza Eleitoral: Dra Karen Guollo  
Chefe de Cartório: Carlos Valério Gerber Wietzikoski  
   
EDITAL N° 12/2014  
De ordem da Excelentíssima Dra. Karen Guollo, Juíza Eleitoral da 
34ª Zona Eleitoral, com sede em Urussanga, Circunscrição de Santa 
Catarina,  
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento que se encontra publicado neste cartório eleitoral, no 
prazo de 15 (quinze) dias, o Balanço Patrimonial referente ao ano 
calendário do ano de 2013 do diretório municipal/comissão provisória 
a seguir mencionado:  

Partido  Número dos Autos  Município  
Partido Progressista - 
PP  

40-14.2014.6.24.0034  Morro da 
Fumaça  

FICAM todos cientes de que caberá impugnação pelos demais 
partidos políticos no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto nos 
artigos 15 e 26 da Resolução TSE nº 21.841/2004 e artigo 32, § 2º 
da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos).  
E, para que no futuro não se alegue ignorância, passa-se o presente 
Edital que será fixado no local de costume e publicado no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral - DJESC. Urussanga, em 4 de julho de 
2014, eu Carlos Valério Gerber Wietzikoski, Chefe de Cartório, lavrei 
o presente que é por mim assinado de ordem da MM Juíza Eleitoral, 
nos termos da Portaria 34ª ZE n. 03/2014.  
Carlos Valério Gerber Wietzikoski  
Chefe de Cartório  
(assinatura autorizada pela Portaria 34ª ZE nº 03/2014)  
  

35ª Zona Eleitoral - Chapecó 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Chapecó/SC  
Juiz Eleitoral: Dr. Marcos Bigolin  
Chefe de Cartório: Jean de Oliveira  
   
Prestação de Contas n. 142-33.2014.6.24.0035  
Assunto: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2013 - 
Partido Político - Omissão  
Interessado(s): Partido da social Democracia Brasileira - PSDB, 
Diretório de Caxambu do Sul/SC  
SENTENÇA  
I - RELATÓRIO  

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, Diretório de 
caxambu do sul/SC, não prestou suas contas relativas ao exercício 
de 2013, no prazo assinalado pelo artigo 32 Lei n. 9.096/95 
(30/04/2014).  
Notificado através do Diretório Estadual, haja vista que o órgão 
partidário estava sem vigência no Município.  
Comunicada a determinação de suspensão de repasse das cotas do 
Fundo Partidário e registrada a informação da não prestação de 
contas no sistema SICO (fls. 06-07)  
Decorrido o prazo concedido nos termos da Resolução TRESC n. 
7.821/2011, o partido quedou-se inerte ( fl. 09).  
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se 
pelo julgamento da prestação de contas anual como não prestadas, 
pleiteando ainda a manutenção da suspensão do recebimento das 
cotas do Fundo Partidário enquanto não suprida a omissão (fl. 11-
12).  
Vieram os autos conclusos. Passo a fundamentar e a decidir:  
II - FUNDAMENTAÇÃO  
Inicialmente, registre-se que é responsável pela apresentação das 
contas o representante à época da obrigação de entrega. Contudo, 
considerando que o PSDB em Caxambu do Sul/SC está sem 
representante legal desde o fim de sua vigência (24/03/2013), a 
notificação foi feita por intermédio do órgão partidário imediatamente 
superior.  
Regularmente notificado o partido interessado não cumpriu com a 
obrigação legal de prestar contas, tornando-se revel.  
Determina o art. 32, caput, e o § 1º, da Lei n. 9.096/1995:  
Art. 32 O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça 
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril 
do ano seguinte.  
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal 
Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais 
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.  
A omissão impossibilitou a Justiça Eleitoral de fiscalizar a 
escrituração contábil e examinar as informações sobre a 
movimentação financeira de recursos recebidos pela agremiação, 
razão pela qual deve ser imposta a penalidade de suspensão do 
repasse de cotas do Fundo enquanto permanecer a inadimplência, 
nos termos do artigo 28, inciso III, da Resolução TSE n. 21.841/2004 
e, conforme dispõe o artigo 37 da Lei 9096/1995, assim redigido:  
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou 
parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e 
sujeita os responsáveis às penas da lei.  
[...]  
2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à 
esfera partidária responsável pela irregularidade.  
Deixo de determinar a devolução de valores ao erário, porque consta 
nos autos certidão (fl. 09) de que a agremiação em questão não 
recebeu recursos do Fundo Partidário .  
III - DISPOSITIVO  
Ante o exposto, DECRETO A REVELIA e JULGO NÃO PRESTADAS 
as contas do Partido DA social democrACIA BRASILEIRA - psdB, 
Diretório de caxambu do sul/SC, caracterizada a inadimplência a 
partir da data fixada em lei para a apresentação (30/04/2014), e 
RATIFICO a determinação de suspensão de recebimento de novas 
cotas do Fundo Partidário até que cesse a inadimplência, nos termos 
do artigo 37 da Lei n. 9.096/95 c/c o disposto no parágrafo único do 
artigo 18 da Resolução TSE n. 21.841/2004.  
Transitada em julgado:  
1)oficie-se ao Diretório Nacional do Partido, para que tome 
conhecimento desta decisão, requisitando que não distribua cotas do 
Fundo Partidário ao respectivo órgão municipal, enquanto perdurar a 
omissão (inciso I do parágrafo único do artigo 3° da Resolução 
TRESC n. 7821/2011);  
2) registre-se o julgamento no sistema SICO;  
3)cumpridas todas as providências, arquive-se.  
Desnecessária a intimação do partido a respeito desta sentença, 
uma vez que para o revel os prazos correm em cartório (CPC , art. 
322 ).  
P.R.I.  
Chapecó/SC, 02 de julho de 2014.  
MARCOS BIGOLIN  
Juiz Eleitoral  
   
Prestação de Contas n. 133-71.2014.6.24.0035  
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Assunto: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2013 - 
Partido Político - Omissão  
Interessado(s): Partido dos Trabalhadores - PT, Diretório de Nova 
Itaberaba/SC  
SENTENÇA  
I - RELATÓRIO  
Partido DOS TRABALHADORES - PT, Diretório de NOVA 
ITABERABA/SC, não prestou suas contas relativas ao exercício de 
2013, no prazo assinalado pelo artigo 32 Lei n. 9.096/95 
(30/04/2014).  
Notificado através do Diretório Estadual, haja vista que o órgão 
partidário estava sem vigência no Município.  
Comunicada a determinação de suspensão de repasse das cotas do 
Fundo Partidário e registrada a informação da não prestação de 
contas no sistema SICO (fls. 06-07)  
Decorrido o prazo concedido nos termos da Resolução TRESC n. 
7.821/2011, o partido quedou-se inerte ( fl. 09).  
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se 
pelo julgamento da prestação de contas anual como não prestadas, 
pleiteando ainda a manutenção da suspensão do recebimento das 
cotas do Fundo Partidário enquanto não suprida a omissão (fl. 11-
12).  
Vieram os autos conclusos. Passo a fundamentar e a decidir:  
II - FUNDAMENTAÇÃO  
Inicialmente, registre-se que é responsável pela apresentação das 
contas o representante à época da obrigação de entrega. Contudo, 
considerando que o PT em Nova Itaberaba/SC está sem 
representante legal desde o fim de sua vigência (31/12/2013), a 
notificação foi feita por intermédio do órgão partidário imediatamente 
superior.  
Regularmente notificado o partido interessado não cumpriu com a 
obrigação legal de prestar contas, tornando-se revel.  
Determina o art. 32, caput, e o § 1º, da Lei n. 9.096/1995:  
Art. 32 O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça 
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril 
do ano seguinte.  
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal 
Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais 
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.  
A omissão impossibilitou a Justiça Eleitoral de fiscalizar a 
escrituração contábil e examinar as informações sobre a 
movimentação financeira de recursos recebidos pela agremiação, 
razão pela qual deve ser imposta a penalidade de suspensão do 
repasse de cotas do Fundo enquanto permanecer a inadimplência, 
nos termos do artigo 28, inciso III, da Resolução TSE n. 21.841/2004 
e, conforme dispõe o artigo 37 da Lei 9096/1995, assim redigido:  
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou 
parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e 
sujeita os responsáveis às penas da lei.  
[...]  
2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à 
esfera partidária responsável pela irregularidade.  
Deixo de determinar a devolução de valores ao erário, porque consta 
nos autos certidão (fl. 09) de que a agremiação em questão não 
recebeu recursos do Fundo Partidário .  
III - DISPOSITIVO  
Ante o exposto, DECRETO A REVELIA e JULGO NÃO PRESTADAS 
as contas do Partido DOS TRABALHADORES - PT, Diretório de 
NOVA ITABERABA/SC, caracterizada a inadimplência a partir da 
data fixada em lei para a apresentação (30/04/2014), e RATIFICO a 
determinação de suspensão de recebimento de novas cotas do 
Fundo Partidário até que cesse a inadimplência, nos termos do artigo 
37 da Lei n. 9.096/95 c/c o disposto no parágrafo único do artigo 18 
da Resolução TSE n. 21.841/2004.  
Transitada em julgado:  
1)oficie-se ao Diretório Nacional do Partido, para que tome 
conhecimento desta decisão, requisitando que não distribua cotas do 
Fundo Partidário ao respectivo órgão municipal, enquanto perdurar a 
omissão (parágrafo único do artigo 3° da Resolução TRESC n. 
7821/2011);  
2) registre-se o julgamento no sistema SICO;  
3)cumpridas todas as providências, arquive-se.  
Desnecessária a intimação do partido a respeito desta sentença, 
uma vez que para o revel os prazos correm em cartório (CPC , art. 
322 ).  

P.R.I.  
Chapecó/SC, 02 de julho de 2014.  
MARCOS BIGOLIN  
Juiz Eleitoral  
   
Prestação de Contas n. 138-93.2014.6.24.0035  
Assunto: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2013 - 
Partido Político - Omissão  
Interessado(s): Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, 
Diretório de Guatambú/SC  
SENTENÇA  
I - RELATÓRIO  
Partido DA social democrACIA BRASILEIRA - psdB, Diretório de 
GUATAMBÚ/SC, não prestou suas contas relativas ao exercício de 
2013, no prazo assinalado pelo artigo 32 Lei n. 9.096/95 
(30/04/2014).  
Notificado através do Diretório Estadual, haja vista que o órgão 
partidário estava sem vigência no Município.  
Comunicada a determinação de suspensão de repasse das cotas do 
Fundo Partidário e registrada a informação da não prestação de 
contas no sistema SICO (fls. 05-06)  
Decorrido o prazo concedido nos termos da Resolução TRESC n. 
7.821/2011, o partido quedou-se inerte ( fl. 08).  
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se 
pelo julgamento da prestação de contas anual como não prestadas, 
pleiteando ainda a manutenção da suspensão do recebimento das 
cotas do Fundo Partidário enquanto não suprida a omissão (fl. 10-
11).  
Vieram os autos conclusos. Passo a fundamentar e a decidir:  
II - FUNDAMENTAÇÃO  
Inicialmente, registre-se que é responsável pela apresentação das 
contas o representante à época da obrigação de entrega. Contudo, 
considerando que o PSDB em Guatambú/SC está sem 
representante legal desde o fim de sua vigência (12/12/2013), a 
notificação foi feita por intermédio do órgão partidário imediatamente 
superior.  
Regularmente notificado o partido interessado não cumpriu com a 
obrigação legal de prestar contas, tornando-se revel.  
Determina o art. 32, caput, e o § 1º, da Lei n. 9.096/1995:  
Art. 32 O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça 
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril 
do ano seguinte.  
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal 
Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais 
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.  
A omissão impossibilitou a Justiça Eleitoral de fiscalizar a 
escrituração contábil e examinar as informações sobre a 
movimentação financeira de recursos recebidos pela agremiação, 
razão pela qual deve ser imposta a penalidade de suspensão do 
repasse de cotas do Fundo enquanto permanecer a inadimplência, 
nos termos do artigo 28, inciso III, da Resolução TSE n. 21.841/2004 
e, conforme dispõe o artigo 37 da Lei 9096/1995, assim redigido:  
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou 
parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e 
sujeita os responsáveis às penas da lei.  
[...]  
2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à 
esfera partidária responsável pela irregularidade.  
Deixo de determinar a devolução de valores ao erário, porque consta 
nos autos certidão (fl. 09) de que a agremiação em questão não 
recebeu recursos do Fundo Partidário .  
III - DISPOSITIVO  
Ante o exposto, DECRETO A REVELIA e JULGO NÃO PRESTADAS 
as contas do Partido DA social democrACIA BRASILEIRA - psdB, 
Diretório de GUATAMBÚ/SC, caracterizada a inadimplência a partir 
da data fixada em lei para a apresentação (30/04/2014), e RATIFICO 
a determinação de suspensão de recebimento de novas cotas do 
Fundo Partidário até que cesse a inadimplência, nos termos do artigo 
37 da Lei n. 9.096/95 c/c o disposto no parágrafo único do artigo 18 
da Resolução TSE n. 21.841/2004.  
Transitada em julgado:  
1)oficie-se ao Diretório Nacional do Partido, para que tome 
conhecimento desta decisão, requisitando que não distribua cotas do 
Fundo Partidário ao respectivo órgão municipal, enquanto perdurar a 
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omissão (parágrafo único do artigo 3° da Resolução TRESC n. 
7821/2011);  
2) registre-se o julgamento no sistema SICO;  
3)cumpridas todas as providências, arquive-se.  
Desnecessária a intimação do partido a respeito desta sentença, 
uma vez que para o revel os prazos correm em cartório (CPC , art. 
322 ).  
P.R.I.  
Chapecó/SC, 02 de julho de 2014.  
MARCOS BIGOLIN  
Juiz Eleitoral  
   
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 121-57.2014.6.24.0035  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO 
FINANCEIRO - 2013 - PARTIDO POLÍTICO  
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, 
DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC  
ADVOGADO: ANACLETO LISTONI - OAB: 14156/SC  
SENTENÇA  
I - RELATÓRIO  
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO - PTB, DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC, relativas 
ao exercício de 2013.  
Publicado o edital, não houve impugnação ou manifestação sobre as 
contas apresentadas pela agremiação partidária.  
Emitido parecer conclusivo, o examinador se manifestou pela 
aprovação das contas com ressalvas.  
Regularmente intimado para se manifestar acerca do parecer 
conclusivo, o partido quedou-se silente.  
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se 
pela aprovação das contas com ressalvas.  
Vieram os autos conclusos. Passo a fundamentar e a decidir:  
II - FUNDAMENTAÇÃO  
Na fase de análise técnica foram constatadas as seguintes falhas 
que não restaram sanadas pela agremiação partidária: 1) 
descumprimento da obrigação de abertura de contas bancárias e 2) 
não lançamento de despesas financeiras.  
Contudo, as incorreções apontadas não se apresentam como 
impropriedades capazes, por si só, de ensejar a desaprovação das 
contas. Para que haja a desaprovação é preciso que o conjunto de 
irregularidades encontradas impossibilitem a verificação da 
movimentação financeira, ferindo de maneira grave a regularidade e 
a confiabilidade das contas. A falta da abertura de conta bancária 
embora seja irregularidade insanável, não mais acarreta a 
desaprovação indistintamente, segundo o posicionamento mais 
recente do Tribunal Superior Eleitora, em acórdão que foi assim 
ementado:  
Recurso especial. Agravo regimental. Prestação de contas. Partido. 
Diretório municipal. Exercício financeiro. Aprovação com ressalvas.  
1.È obrigatória a abertura de contas bancárias distintas pelos órgãos 
de representação nacional, regionais e municipais dos partidos 
conforme arts. 39, § 30, e 43 da Lei n° 9.096195, bem como o art. 40 
da Res.-TSE no 21.841.  
2.É cabível, no caso, a aprovação das contas com ressalvas, tal 
como decidido pela Corte de origem e pelo Juiz Eleitoral, em face 
das circunstâncias registradas de que o órgão municipal não teve 
lucro nem prejuízo acumulado ao longo do exercício, não tem 
patrimônio não recebeu ou distribuiu recursos do fundo partidário, 
não tendo havido, em suma, movimentação financeira e que os 
únicos fatos relevantes economicamente - devidamente informados - 
seria a cessão de um espaço físico para atividades partidárias e a 
doação dos serviços do contador que preparou a prestação de 
contas, respectivamente estimadas em R$ 600,00 e R$ 50,00.  
3.O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está de acordo 
com a jurisprudência deste Tribunal (AgR-Respe n° 30-93, rei. Min. 
Arnaldo Versiani, DJE de 17.10.2012), razão pela qual o precedente 
invocado pelo recorrente encontra óbice na Súmula n° 83 do M.( 
TSE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL N° 1151-17. 2010.6.11.0040 - CLASSE 32 - SANTO 
ANTÔNIO DO LESTE - MATO GROSSO. Relator: Ministro Henrique 
Neves da Silva . Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravado: 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Municipal)  
Face a inexistência de causa justificadora para desaprovação e 
tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público 
Eleitoral, impõe-se a aprovação das contas com ressalvas.  

III - DISPOSITIVO  
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO 
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO 
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, DIRETÓRIO CAXAMBU DO 
SUL/SC, relativas ao exercício de 2013, com fulcro no artigo 27, 
inciso II, da Resolução TSE n. 21.841/2004.  
Transitada em julgado:  
1 - Registre-se o julgamento no sistema SICO;  
2 - Cumpridas as providências, arquive-se.  
P.R.I.  
Chapecó/SC, 02 de julho de 2014.  
MARCOS BIGOLIN  
Juiz Eleitoral  
   
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 123-27.2014.6.24.0035  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO 
FINANCEIRO - 2013 - PARTIDO POLÍTICO  
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, 
DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC  
ADVOGADO: GLAUBER BURTET - OAB: 27208/SC  
SENTENÇA  
I - RELATÓRIO  
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO POPULAR 
SOCIALISTA - PPS, DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC, relativas 
ao exercício de 2013.  
Publicado o edital, não houve impugnação ou manifestação sobre as 
contas apresentadas pela agremiação partidária.  
Emitido parecer conclusivo, o examinador se manifestou pela 
aprovação das contas com ressalvas.  
Regularmente intimado para se manifestar acerca do parecer 
conclusivo, o partido quedou-se silente.  
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se 
pela aprovação das contas com ressalvas.  
Vieram os autos conclusos. Passo a fundamentar e a decidir:  
II - FUNDAMENTAÇÃO  
Na fase de análise técnica foram constatadas as seguintes falhas 
que não restaram sanadas pela agremiação partidária: 1) 
descumprimento da obrigação de abertura de contas bancárias e 2) 
não lançamento de despesas financeiras.  
Contudo, as incorreções apontadas não se apresentam como 
impropriedades capazes, por si só, de ensejar a desaprovação das 
contas. Para que haja a desaprovação é preciso que o conjunto de 
irregularidades encontradas impossibilitem a verificação da 
movimentação financeira, ferindo de maneira grave a regularidade e 
a confiabilidade das contas. A falta da abertura de conta bancária 
embora seja vício insanável, não mais acarreta a desaprovação 
indistintamente, segundo o posicionamento mais recente do Tribunal 
Superior Eleitora, em acórdão que foi assim ementado:  
Recurso especial. Agravo regimental. Prestação de contas. Partido. 
Diretório municipal. Exercício financeiro. Aprovação com ressalvas.  
1.È obrigatória a abertura de contas bancárias distintas pelos órgãos 
de representação nacional, regionais e municipais dos partidos 
conforme arts. 39, § 30, e 43 da Lei n° 9.096195, bem como o art. 40 
da Res.-TSE no 21.841.  
2.É cabível, no caso, a aprovação das contas com ressalvas, tal 
como decidido pela Corte de origem e pelo Juiz Eleitoral, em face 
das circunstâncias registradas de que o órgão municipal não teve 
lucro nem prejuízo acumulado ao longo do exercício, não tem 
patrimônio não recebeu ou distribuiu recursos do fundo partidário, 
não tendo havido, em suma, movimentação financeira e que os 
únicos fatos relevantes economicamente - devidamente informados - 
seria a cessão de um espaço físico para atividades partidárias e a 
doação dos serviços do contador que preparou a prestação de 
contas, respectivamente estimadas em R$ 600,00 e R$ 50,00.  
3.O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está de acordo 
com a jurisprudência deste Tribunal (AgR-Respe n° 30-93, rei. Min. 
Arnaldo Versiani, DJE de 17.10.2012), razão pela qual o precedente 
invocado pelo recorrente encontra óbice na Súmula n° 83 do M.( 
TSE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL N° 1151-17. 2010.6.11.0040 - CLASSE 32 - SANTO 
ANTÔNIO DO LESTE - MATO GROSSO. Relator: Ministro Henrique 
Neves da Silva . Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravado: 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Municipal)  
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Face a inexistência de causa justificadora para desaprovação e 
tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público 
Eleitoral, impõe-se a aprovação das contas com ressalvas.  
III - DISPOSITIVO  
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO 
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO POPULAR 
SOCIALISTA - PPS, DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC, relativas 
ao exercício de 2013, com fulcro no artigo 27, inciso II, da Resolução 
TSE n. 21.841/2004.  
Transitada em julgado:  
1 - Registre-se o julgamento no sistema SICO;  
2 - Cumpridas as providências, arquive-se.  
P.R.I.  
Chapecó/SC, 02 de julho de 2014.  
MARCOS BIGOLIN  
Juiz Eleitoral  
   
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 124-12.2014.6.24.0035  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO 
FINANCEIRO - 2013 - PARTIDO POLÍTICO  
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, 
DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC  
ADVOGADO: GLAUBER BURTET - OAB: 27208/SC  
SENTENÇA  
I - RELATÓRIO  
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES - PT, DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC, 
relativas ao exercício de 2013.  
Publicado o edital, não houve impugnação ou manifestação sobre as 
contas apresentadas pela agremiação partidária.  
Emitido parecer conclusivo, o examinador se manifestou pela 
aprovação das contas com ressalvas.  
Regularmente intimado para se manifestar acerca do parecer 
conclusivo, o partido quedou-se silente.  
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se 
pela aprovação das contas com ressalvas.  
Vieram os autos conclusos. Passo a fundamentar e a decidir:  
II - FUNDAMENTAÇÃO  
Na fase de análise técnica foram constatadas as seguintes falhas 
que não restaram sanadas pela agremiação partidária: 1) 
descumprimento da obrigação de abertura de contas bancárias e 2) 
não lançamento de despesas financeiras.  
Contudo, as incorreções apontadas não se apresentam como 
impropriedades capazes, por si só, de ensejar a desaprovação das 
contas. Para que haja a desaprovação é preciso que o conjunto de 
irregularidades encontradas impossibilitem a verificação da 
movimentação financeira, ferindo de maneira grave a regularidade e 
a confiabilidade das contas. A falta da abertura de conta bancária 
embora seja vício insanável, não mais acarreta a desaprovação 
indistintamente, segundo o posicionamento mais recente do Tribunal 
Superior Eleitora, em acórdão que foi assim ementado:  
Recurso especial. Agravo regimental. Prestação de contas. Partido. 
Diretório municipal. Exercício financeiro. Aprovação com ressalvas.  
1.È obrigatória a abertura de contas bancárias distintas pelos órgãos 
de representação nacional, regionais e municipais dos partidos 
conforme arts. 39, § 30, e 43 da Lei n° 9.096195, bem como o art. 40 
da Res.-TSE no 21.841.  
2.É cabível, no caso, a aprovação das contas com ressalvas, tal 
como decidido pela Corte de origem e pelo Juiz Eleitoral, em face 
das circunstâncias registradas de que o órgão municipal não teve 
lucro nem prejuízo acumulado ao longo do exercício, não tem 
patrimônio não recebeu ou distribuiu recursos do fundo partidário, 
não tendo havido, em suma, movimentação financeira e que os 
únicos fatos relevantes economicamente - devidamente informados - 
seria a cessão de um espaço físico para atividades partidárias e a 
doação dos serviços do contador que preparou a prestação de 
contas, respectivamente estimadas em R$ 600,00 e R$ 50,00.  
3.O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está de acordo 
com a jurisprudência deste Tribunal (AgR-Respe n° 30-93, rei. Min. 
Arnaldo Versiani, DJE de 17.10.2012), razão pela qual o precedente 
invocado pelo recorrente encontra óbice na Súmula n° 83 do M.( 
TSE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL N° 1151-17. 2010.6.11.0040 - CLASSE 32 - SANTO 
ANTÔNIO DO LESTE - MATO GROSSO. Relator: Ministro Henrique 

Neves da Silva . Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravado: 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Municipal)  
Face a inexistência de causa justificadora para desaprovação e 
tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público 
Eleitoral, impõe-se a aprovação das contas com ressalvas.  
III - DISPOSITIVO  
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO 
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES - PT, DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC, 
relativas ao exercício de 2013, com fulcro no artigo 27, inciso II, da 
Resolução TSE n. 21.841/2004.  
Transitada em julgado:  
1 - Registre-se o julgamento no sistema SICO;  
2 - Cumpridas as providências, arquive-se.  
P.R.I.  
Chapecó/SC, 02 de julho de 2014.  
MARCOS BIGOLIN  
Juiz Eleitoral  
   
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 128-49.2014.6.24.0035  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO 
FINANCEIRO - 2013 - PARTIDO POLÍTICO  
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, 
DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC  
ADVOGADO: DENILSO ANTONIO BARTOLOMEY - OAB: 36974/SC  
SENTENÇA  
I - RELATÓRIO  
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO - PSD, DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC, 
relativas ao exercício de 2013.  
Publicado o edital, não houve impugnação ou manifestação sobre as 
contas apresentadas pela agremiação partidária.  
Emitido parecer conclusivo, o examinador se manifestou pela 
aprovação das contas com ressalvas.  
Regularmente intimado para se manifestar acerca do parecer 
conclusivo, o partido quedou-se silente.  
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se 
pela aprovação das contas com ressalvas.  
Vieram os autos conclusos. Passo a fundamentar e a decidir:  
II - FUNDAMENTAÇÃO  
Na fase de análise técnica foram constatadas as seguintes falhas 
que não restaram sanadas pela agremiação partidária: 1) entrega 
das contas após o prazo; 2) descumprimento da obrigação de 
abertura de contas bancárias e 3) não lançamento de despesas 
financeiras.  
Contudo, as incorreções apontadas não se apresentam como 
impropriedades capazes, por si só, de ensejar a desaprovação das 
contas. Para que haja a desaprovação é preciso que o conjunto de 
irregularidades encontradas impossibilitem a verificação da 
movimentação financeira, ferindo de maneira grave a regularidade e 
a confiabilidade das contas. A falta da abertura de conta bancária 
embora seja irregularidade insanável, não mais acarreta a 
desaprovação indistintamente, segundo o posicionamento mais 
recente do Tribunal Superior Eleitora, em acórdão que foi assim 
ementado:  
Recurso especial. Agravo regimental. Prestação de contas. Partido. 
Diretório municipal. Exercício financeiro. Aprovação com ressalvas.  
1.È obrigatória a abertura de contas bancárias distintas pelos órgãos 
de representação nacional, regionais e municipais dos partidos 
conforme arts. 39, § 30, e 43 da Lei n° 9.096195, bem como o art. 40 
da Res.-TSE no 21.841.  
2.É cabível, no caso, a aprovação das contas com ressalvas, tal 
como decidido pela Corte de origem e pelo Juiz Eleitoral, em face 
das circunstâncias registradas de que o órgão municipal não teve 
lucro nem prejuízo acumulado ao longo do exercício, não tem 
patrimônio não recebeu ou distribuiu recursos do fundo partidário, 
não tendo havido, em suma, movimentação financeira e que os 
únicos fatos relevantes economicamente - devidamente informados - 
seria a cessão de um espaço físico para atividades partidárias e a 
doação dos serviços do contador que preparou a prestação de 
contas, respectivamente estimadas em R$ 600,00 e R$ 50,00.  
3.O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está de acordo 
com a jurisprudência deste Tribunal (AgR-Respe n° 30-93, rei. Min. 
Arnaldo Versiani, DJE de 17.10.2012), razão pela qual o precedente 
invocado pelo recorrente encontra óbice na Súmula n° 83 do M.( 
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TSE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL N° 1151-17. 2010.6.11.0040 - CLASSE 32 - SANTO 
ANTÔNIO DO LESTE - MATO GROSSO. Relator: Ministro Henrique 
Neves da Silva . Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravado: 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Municipal)  
Face a inexistência de causa justificadora para desaprovação e 
tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público 
Eleitoral, impõe-se a aprovação das contas com ressalvas.  
III - DISPOSITIVO  
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO 
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO - PSD, DIRETÓRIO CAXAMBU DO SUL/SC, 
relativas ao exercício de 2013, com fulcro no artigo 27, inciso II, da 
Resolução TSE n. 21.841/2004.  
Transitada em julgado:  
1 - Registre-se o julgamento no sistema SICO;  
2 - Cumpridas as providências, arquive-se.  
P.R.I.  
Chapecó/SC, 02 de julho de 2014.  
MARCOS BIGOLIN  
Juiz Eleitoral  
   
Prestação de Contas Nº122-42.2014.6.24.0035  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - 
PARTIDO POLÍTICO  
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP, DIRETÓRIO 
CAXAMBU DO SUL/SC  
ADVOGADO(S): ANACLETO LISTONI - OAB:14156/SC  
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Bigolin, nos 
termos do item 2.6, "b", do despacho retro, INTIMO o Partido 
Político, na pessoa de seu advogado para, querendo, no prazo de 72 
horas, se manifestar sobre o Parecer Conclusivo pela Aprovação das 
Contas com Ressalvas, o qual poderá ser obtido por meio do 
acompanhamento processual no sítio do TRE-SC na internet, sob as 
penas da lei.  
   
Prestação de Contas Nº127-64.2014.6.24.0035  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - 
PARTIDO POLÍTICO  
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, 
DIRETÓRIO NOVA ITABERABA/SC  
ADVOGADO(S): RICARDO ROLIM DE MOURA - OAB: 10202/SC; 
RENATO ROLIM DE MOURA - OAB: 3707/SC  
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Bigolin, nos 
termos do item 2.6, "b", do despacho retro, INTIMO o Partido 
Político, na pessoa de seu advogado para, querendo, no prazo de 72 
horas, se manifestar sobre o Parecer Conclusivo pela Aprovação das 
Contas com Ressalvas, o qual poderá ser obtido por meio do 
acompanhamento processual no sítio do TRE-SC na internet, sob as 
penas da lei.  
   
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 99-96.2014.6.24.0035  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO 
FINANCEIRO - 2013 - PARTIDO POLÍTICO  
REQUERENTE(S):PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, 
DIRETÓRIO CORDILHEIRA ALTA/SC  
ADVOGADO(S): ADVOGADO: SERGIO MARTINS DE QUADROS - 
OAB: 9543/SC; ELIANE MARTINS DE QUADROS - OAB: 17766/SC; 
ADVOGADO: MARILEI MARTINS DE QUADROS - OAB: 14209/SC; 
NILTON MARTINS DE QUADROS - OAB: 16351/SC; KATIUSKA 
RAQUIELI MARTINS DE QUADROS - OAB: 19521/SC; MICHELI 
GUIDI BOURSCHEID - OAB: 38253/SC  
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Bigolin, nos 
termos do item 2.6, "b", do despacho retro, INTIMO o Partido 
Político, na pessoa de seu advogado para, querendo, no prazo de 72 
horas, se manifestar sobre o Parecer Conclusivo pela Aprovação das 
Contas com Ressalvas, o qual poderá ser obtido por meio do 
acompanhamento processual no sítio do TRE-SC na internet, sob as 
penas da lei.  
  

36ª Zona Eleitoral - Videira 
 

Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 036ª Zona Eleitoral - Videira/SC  
Juíza Eleitoral: Alessandra Meneghetti  
Chefe de Cartório: Antonio Carlos Zucolotto Júnior  
   
Autos n.º: PC 59-14.2014.6.24.0036 (Prestação de Contas)  
Município: Arroio Trinta/SC  
Requerente: Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT)  
Requerido: Juízo da 36ª Zona Eleitoral - Videira  
Advogado: Santo Possato - OAB/SC 19.045  
Vistos.  
Recebo, para o devido processamento, as contas apresentadas pelo 
partido, intempestivamente.  
Determino ao cartório eleitoral que providencie as comunicações 
constantes do art. 8º da Res. TRESC n. 7.821/2011.  
Expeça-se edital, a fim de que seja publicado no DJESC, informando 
a afixação/publicação em mural do balanço patrimonial apresentado, 
para eventual manifestação de interessados/legitimados.  
Videira-SC, 27 de junho de 2014.  
ALESSANDRA MENEGHETTI  
Juíza Eleitoral  
   
Autos n.º: PC 58-29.2014.6.24.0036 (Prestação de Contas)  
Município: Arroio Trinta/SC  
Requerente: Diretório Municipal do Partido Popular Socialista (PPS)  
Requerido: Juízo da 36ª Zona Eleitoral - Videira  
Advogado: Santo Possato - OAB/SC 19.045  
Vistos.  
Recebo, para o devido processamento, as contas apresentadas pelo 
partido, intempestivamente.  
Determino ao cartório eleitoral que providencie as comunicações 
constantes do art. 8º da Res. TRESC n. 7.821/2011.  
Expeça-se edital, a fim de que seja publicado no DJESC, informando 
a afixação/publicação em mural do balanço patrimonial apresentado, 
para eventual manifestação de interessados/legitimados.  
Videira-SC, 01 de julho de 2014.  
ALESSANDRA MENEGHETTI  
Juíza Eleitoral  
   
Autos n.º: PC 62-66.2014.6.24.0036 (Prestação de Contas)  
Município: Salto Veloso/SC  
Requerente: Diretório Municipal do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB)  
Requerido: Juízo da 36ª Zona Eleitoral - Videira  
Advogada: Renata Donadel - OAB/SC 29.284  
Vistos.  
Recebo, para o devido processamento, as contas apresentadas pelo 
partido, intempestivamente.  
Determino ao cartório eleitoral que providencie as comunicações 
constantes do art. 8º da Res. TRESC n. 7.821/2011.  
Expeça-se edital, a fim de que seja publicado no DJESC, informando 
a afixação/publicação em mural do balanço patrimonial apresentado, 
para eventual manifestação de interessados/legitimados.  
Videira-SC, 02 de julho de 2014.  
ALESSANDRA MENEGHETTI  
Juíza Eleitoral  
   
Autos n.º: PC 61-81.2014.6.24.0036 (Prestação de Contas)  
Município: Salto Veloso/SC  
Requerente: Diretório Municipal do Partido Democratas (DEM)  
Requerido: Juízo da 36ª Zona Eleitoral - Videira  
Advogado: Nelói Angelo Zapelini - OAB/SC 12.802  
Advogada: Josiane Manica Bruch - OAB/SC 36.967  
Vistos.  
Recebo, para o devido processamento, as contas apresentadas pelo 
partido, intempestivamente.  
Determino ao cartório eleitoral que providencie as comunicações 
constantes do art. 8º da Res. TRESC n. 7.821/2011.  
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Expeça-se edital, a fim de que seja publicado no DJESC, informando 
a afixação/publicação em mural do balanço patrimonial apresentado, 
para eventual manifestação de interessados/legitimados.  
Videira-SC, 01 de julho de 2014.  
ALESSANDRA MENEGHETTI  
Juíza Eleitoral  
 

Editais 
Juízo da 036ª Zona Eleitoral - Videira/SC  
Juíza Eleitoral: Alessandra Meneghetti  
Chefe de Cartório: Antonio Carlos Zucolotto Júnior  
   
E D I T A L Nº 33/2014  
Proc. PC 59-14.2014.6.24.0036  
A Excelentíssimo Dra. ALESSANDRA MENEGHETTI, MM. Juíza 
Eleitoral da 36ª Zona, no uso de suas atribuições legais,  
V E M, com fundamento no § 2º do art. 32 da Lei n. 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, c/c o art. 15 da Resolução TSE n. 21.841, de 22 
de junho de 2004 e c/c o Parágrafo Único do art. 5º do Provimento 
CRESC n. 01/2008, INFORMAR que está afixado/publicado no mural 
do Cartório Eleitoral de Videira-SC, o balanço patrimonial relativo à 
prestação de contas do Partido dos Trabalhadores - PT do Município 
de Arroio Trinta - SC, referente ao exercício de 2013, para eventual 
manifestação de interessados/legitimados.  
Dado e passado nesta cidade de Videira-SC, aos 27 dias do mês de 
junho de 2014, eu, Antonio Carlos Zucolotto Júnior, Chefe de 
Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela M.M. 
Juíza Eleitoral.  
Comunique-se.  
Registre-se.  
Divulgue-se.  
Videira-SC, 27 de junho de 2014.  
ALESSANDRA MENEGHETTI  
Juíza Eleitoral  
   
E D I T A L Nº 34/2014  
Proc. PC 58-29.2014.6.24.0036  
A Excelentíssimo Dra. ALESSANDRA MENEGHETTI, MM. Juíza 
Eleitoral da 36ª Zona, no uso de suas atribuições legais,  
V E M, com fundamento no § 2º do art. 32 da Lei n. 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, c/c o art. 15 da Resolução TSE n. 21.841, de 22 
de junho de 2004 e c/c o Parágrafo Único do art. 5º do Provimento 
CRESC n. 01/2008, INFORMAR que está afixado/publicado no mural 
do Cartório Eleitoral de Videira-SC, o balanço patrimonial relativo à 
prestação de contas do Partido Popular Socialista - PPS do 
Município de Arroio Trinta - SC, referente ao exercício de 2013, para 
eventual manifestação de interessados/legitimados.  
Dado e passado nesta cidade de Videira-SC, aos 27 dias do mês de 
junho de 2014, eu, Antonio Carlos Zucolotto Júnior, Chefe de 
Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela M.M. 
Juíza Eleitoral.  
Comunique-se.  
Registre-se.  
Divulgue-se.  
Videira-SC, 27 de junho de 2014.  
ALESSANDRA MENEGHETTI  
Juíza Eleitoral  
   
E D I T A L Nº 35/2014  
Proc. PC 61-81.2014.6.24.0036  
A Excelentíssimo Dra. ALESSANDRA MENEGHETTI, MM. Juíza 
Eleitoral da 36ª Zona, no uso de suas atribuições legais,  
V E M, com fundamento no § 2º do art. 32 da Lei n. 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, c/c o art. 15 da Resolução TSE n. 21.841, de 22 
de junho de 2004 e c/c o Parágrafo Único do art. 5º do Provimento 
CRESC n. 01/2008, INFORMAR que está afixado/publicado no mural 
do Cartório Eleitoral de Videira-SC, o balanço patrimonial relativo à 
prestação de contas do Partido Democratas - DEM do Município de 
Salto Veloso - SC, referente ao exercício de 2013, para eventual 
manifestação de interessados/legitimados.  
Dado e passado nesta cidade de Videira-SC, ao 1º dia do mês de 
julho de 2014, eu, Antonio Carlos Zucolotto Júnior, Chefe de 

Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela M.M. 
Juíza Eleitoral.  
Comunique-se.  
Registre-se.  
Divulgue-se.  
Videira-SC, 01 de julho de 2014.  
ALESSANDRA MENEGHETTI  
Juíza Eleitoral  
   
E D I T A L Nº 36/2014  
Proc. PC 62-66.2014.6.24.0036  
A Excelentíssima Dra. ALESSANDRA MENEGHETTI, MM. Juíza 
Eleitoral da 36ª Zona, no uso de suas atribuições legais,  
V E M, com fundamento no § 2º do art. 32 da Lei n. 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, c/c o art. 15 da Resolução TSE n. 21.841, de 22 
de junho de 2004 e c/c o Parágrafo Único do art. 5º do Provimento 
CRESC n. 01/2008, INFORMAR que está afixado/publicado no mural 
do Cartório Eleitoral de Videira-SC, o balanço patrimonial relativo à 
prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira - 
PSDB do Município de Salto Veloso-SC, referente ao exercício de 
2013, para eventual manifestação de interessados/legitimados.  
Dado e passado nesta cidade de Videira-SC, aos 02 dias do mês de 
julho de 2014, eu, Antonio Carlos Zucolotto Júnior, Chefe de 
Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela M.M. 
Juíza Eleitoral.  
Comunique-se.  
Registre-se.  
Divulgue-se.  
Videira-SC, 02 de julho de 2014.  
ALESSANDRA MENEGHETTI  
Juíza Eleitoral  
   

42ª Zona Eleitoral - Turvo 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 42º Zona Eleitoral - Turvo  
Juiz Eleitoral: Manoel Donisete de Souza  
Chefe de Cartório: Douglas Salém  
   
Autos nº 663-25.2012.6.24.0042 - Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral  
Município: Morro Grande  
Protocolo n.: 203.263/2012  
Autor da ação: Ministério Público Eleitoral  
Investigados: Moises da Silva Marcello, Ricardo Alexandre Ximenes, 
Diogo Dal Toe Daniel, Leonir Daniel Favarin, Edelar Favarin, Nelci 
Bianchini Menegon e Jetender Singh Kalsi  
Advogado: Silvino Daniel - OAB/SC n. 4.336  
Investigado: Volnei Favarin  
Advogados: Volnei Favarin - OAB/SC n. 27.530, Silvino Daniel - 
OAB/SC n. 4.336  
Investigado: Geovane de Godoi  
Advogado: Gunter Backes - OAB/SC n. 27.597, Silvino Daniel - 
OAB/SC n. 4.336  
SENTENÇA  
I. RELATÓRIO.  
O Ministério Público Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, 
representou contra Volnei Favarin, Jetender Sinch Kalsi, Moises da 
Silva Marcello, Geovane de Godoi, Ricardo Alexandre Ximenes, 
Diogo Dal Toe Daniel, Leonir Daniel Favarin, Edelar Favarin e Nelci 
Bianchini Menegon, já qualificados nos autos (fl. 02/04), sob o 
argumento de que praticaram e/ou foram beneficiários das condutas 
caracterizadoras de abuso de poder econômico e captação ilícita de 
sufrágio.  
Segundo o representante, o representado/candidato Volnei Favarin 
ofereceu vantagem, em dinheiro, bem como coagiu eleitores, com o 
fim de obter os seus respectivos votos no pleito municipal de 
07/10/2012, no Município de Morro Grande/SC, em seu benefício e 
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também em prol dos candidatos integrantes da mesma aliança 
política (Coligação Manter o que está bom, Melhorar no que for 
preciso), os Srs. Jetender Singh Kalsi e Moisés da Silva Marcello, 
candidatos beneficiários, portanto.  
Ademais, obteve auxílio dos demais representados para a captação 
ilícita de sufrágio: Geovane de Godoi e Ricardo Alexandre Ximenes 
auxiliavam na compra de votos nas dependências da empresa 
Tramonto Alimentos S.A; Diogo Dal Toe Daniel e Nelci Bianchini 
Menegon responsáveis por corromper eleitores; Leonir Daniel 
Favarin, mãe do candidato Volnei Favarin, responsável pela 
obtenção de R$2.000,00 a serem utilizados para corrupção eleitoral 
e Edelar Favarin, irmão do candidato Volnei, responsável por 
corromper eleitores no Município de Meleiro, pagando-lhes R$100,00 
pelo voto.  
O Ministério Público Eleitoral lastreia o pedido com as seguintes 
provas: cópia da petição eleitoral n. 355-86.2012.6.24.0042, mídias 
de interceptação telefónica (fl.93).  
Pugnou, por fim, pela procedência da representação, com a 
imposição das sanções previstas no caput do artigo 41-A e no inciso 
XIV do artigo 22 da Lei Complementar n. 64/1990 a todos os 
representados, no que lhes for pertinente, e, em especial, a 
imposição de multa, inelegibilidade pelo prazo legal e cassação do 
registro ou diploma do candidato Volnei Favarin.  
A representação fora recebida e os representados foram notificados 
para oferecer defesa, nos termos do artigo 22, da LC 64/90.  
Tempestivamente, apresentaram contestação os representados: 
Edelar Favarin, Leonir Daniel Favarin, Nelci Bianchini Menegon, 
Volnei Favarin (fls.115/125), Moisés da Silva Marcelo (fls.137/138), 
Ricardo Alexandre Ximenes (fls.142/144) e Diogo Dal Toé Daniel 
(fls.146/147).  
Às fls.200/202 restou decretada a revelia dos representados 
Geovane de Godói e Jetender Singh Kalsi.  
O feito restou suspenso, tendo em vista o Recurso n. 123-
69.2013.6.24.0000 interposto pelo representado Jetender Singh 
Kalsi.  
Ante o prazo máximo para julgamento de uma AIJE (um ano), às fls. 
232/233 restou determinado que, após extraída cópias integrais do 
processo, fosse instaurada nova AIJE figurando como representado 
tão-somente a pessoa de Jetender Singh Kalsi, prosseguindo a 
presente AIJE em relação aos demais representados.  
Entretanto, com o julgamento do Recurso de n. 123-
69.2013.6.24.0000, o representado Jetender passou a integrar, 
novamente, o polo passivo da presente AIJE, inclusive, sendo 
admitida a sua defesa, bem como restou determinado a expedição 
de carta precatória para o juízo da 98ª. ZE-Criciúma, para a citação 
do representado Geovane de Godói.  
Assim sendo, os representados Jetender Singh Kalsi e Geovane de 
Godói, apresentaram suas contestações às fls.273/275 e 286/293, 
respectivamente.  
As preliminares de suspeição, suspensão do processo e acesso aos 
dados da testemunha protegida, arguidas pelo representado 
Geovane foram rechaçadas na decisão de fls.379/381.  
O representado Geovane interpôs recurso inominado da referida 
decisão, tombado sob o n. 2-07.2014.6.24.0000, no qual foi 
indeferido o pedido liminar.  
Na instrução restaram inquiridas cinco testemunhas, sendo três 
arroladas pelo Ministério Público Eleitoral e duas pelo representado 
Geovane de Godói. Os demais representados não apresentaram róis 
de testemunhas.  
As partes apresentaram suas alegações finais (fls.443/444, 447/462, 
467/473 e 475/478).  
Este, na concisão necessária, o relatório.  
DECIDO.  
II. FUNDAMENTAÇÃO.  
Inicialmente, vale destacar que a jurisprudência do e. TRESC é 
tranquila no sentido da validade da prova consistente de 
interceptação telefônica autorizada em sede de investigação ou 
instrução criminal, para fins de instrução de ação de natureza cível-
eleitoral, como é caso da presente AIJE.  
No particular, seria esquizofrênico que uma prova produzida de 
modo legítimo em um ramo do Direito não pudesse ser utilizada em 
processo de natureza jurídica diversa, pois é inafastável que haja 
congruência entre todo o sistema jurídico do país.  
Assim, tratando-se de matéria pacífica na jurisprudência de nosso e. 
Tribunal Regional, deixo de tecer maiores considerações acerca da 
validade, como meio de prova neste feito, da interceptação telefônica 

autorizada e produzida nos autos do Inquérito n. 355-
86.2012.6.24.0042, atualmente com vista ao Ministério Público 
Eleitoral para fins de formação da opinio delicti.  
Acerca das alegações dos investigados de que não puderam exercer 
o contraditório na produção da referida prova (interceptação 
telefônica), também são desnecessárias maiores elucubrações a 
respeito, pois também o Ministério Público não teve qualquer 
participação durante a produção daquela prova.  
Ademais, é evidente que trata-se de situação em que ocorre o 
chamado contraditório diferido, ou seja, a prova é produzida na 
investigação policial sem participação algumas das partes e, na fase 
processual, as partes exercem com ampla liberdade o contraditório 
sobre essa mesma prova.  
No presente caso, foi exatamente isso que aconteceu, ou seja, a 
interceptação telefônica foi realizada pela Polícia Judiciária em sigilo 
- como, aliás, a lei de regência exige - e, depois, já neste feito, na 
qualidade de prova emprestada, as partes tiveram oportunidade de 
exercer o contraditório. Tudo certo, tudo normal, ao meu sentir.  
Ainda nesse aspecto, as alegativas de que a Autoridade Policial 
conduziu as investigações de forma tendenciosa e que as 
transcrições dos diálogos interceptados não são literais, que 
possuem interpretação subjetiva do agente público que as produziu, 
tudo isso é meramente retórico, pois bastou este Juiz Eleitoral ouvir 
as gravações para constatar que não ocorrem tais situações, ou 
seja, o Relatório de fls. 53-61 contém fielmente o que os 
interlocutores tratavam, no que interessa às investigações.  
Por fim, também não prospera a alegativa de que os diálogos 
gravados deveriam ter sido transcritos na íntegra. Ora, é cediço que 
o teor de conversações que não tenham interesse para as 
investigações, não deve ser transcrito, mesmo porque, por exemplo, 
diálogos que digam respeito à vida íntima dos interlocutores 
obviamente não devem ser degravados, pois em nada interessavam 
às investigações de supostos crimes eleitorais, nos autos de origem.  
Quanto ao mérito, o acervo probatório - sobretudo a interceptação 
telefônica -, é pródigo em demonstrar que o investigado Volnei 
Favarin, com auxílio explícito dos também investigados Geovane de 
Godoi e Ricardo Alexandre Ximenes, montou um autêntico esquema 
para compra de votos de empregados da Tramonto Alimentos, 
empresa sediada em Morro Grande, atualmente arrendada, ao que 
se sabe, à JBS S/A. Inclusive, o investigado Geovane diz a Volnei 
Favarin, no diálogo mantido dia 04/10/12, às 19h26min - fls. 55-56 - 
(que durou nada mais nada menos que 06min52seg), que "é questão 
de honra nós te eleger, cara".  
E não foi somente isso. A interceptação telefônica também prova, à 
saciedade, que Volnei Favarin também buscava comprar votos de 
inúmeros eleitores sem nenhum vínculo com a referida empresa, 
tudo conforme estampa o relatório de fls. 53-61.  
Inclusive, devo destacar que a alegativa de que Geovane de Godoi 
não mais integrava o quadro social da empresa Tramonto na época 
dos fatos, não tem a menor relevância, pois ficou provado que o 
mesmo continuava exercendo forte influência dentro da empresa, 
agindo através do também investigado Ricardo Alexandre Ximenes 
no sentido de proporcionar a Volnei Favarin o mais amplo acesso 
aos empregados que eram eleitores em Morro Grande, no intuito de 
angariar-lhes o voto mediante alguma vantagem indevida, ainda que 
não de natureza econômica, como no caso do suposto serviço como 
advogado em caso de inventário (fl. 58, diálogo do dia 06/10/12, às 
07h43min).  
O esquema montado dentro da empresa Tramonto era tão bem 
"amarrado", através da influência forte de Geovane de Godoi 
(exercida por meio de Ricardo Ximenes), que Geovane fala 
abertamente em lista com cinquenta nomes de empregados-
eleitores, mas chega a dizer que "tem mais de trezentos".  
O que o acervo probatório deixou muito claro, ao meu sentir, é que o 
esquema capitaneado por Volnei Favarin tinha o objetivo de comprar 
votos para ele mesmo(Vereador) e para a chapa majoritária 
composta pelos investigados Jetender Singh Kalsi (Prefeito) e 
Moises da Silva Marcello (Vice-Prefeito), sendo que o próprio Volnei 
foi eleito mas a outra chapa venceu a eleição majoritária.  
Releva salientar, também, que a testemunha que foi ouvida na fase 
policial e em juízo sob a proteção do sigilo, igualmente relatou fatos 
que evidenciam a existência desse famigerado esquema de compra 
de votos liderado por Volnei Favarin, destacando-se que os 
investigados de tudo fizeram para ter acesso aos dados pessoais da 
referida testemunha, o que foi negado por mim e confirmado pelo e. 
TRESC.  



Ano 2014 113, Número  Florianópolis,  Página 19 segunda-feira, 7 de julho de 2014.

 

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 

As provas colhidas evidenciam que todos os investigados, alguns 
mais, outros menos, tiveram atuação, direta ou indireta, no esquema 
de compra de votos para eleger Volnei Favarin, Jetender Singh Kalsi 
e Moises da Silva Marcello no pequeno Município de Morro Grande, 
nesta 42ª. ZE, de modo que a procedência da ação em relação a 
todos os investigados, é de rigor, todavia, devendo ser dosadas as 
penalidades conforme a gravidade da conduta de cada qual.  
O art. 41-A da Lei n. 9504/97 está assim descrito:  
"Art. 41-A -Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui 
captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, 
prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou 
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, 
inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação 
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 
22 da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990".  
"§ 1° - Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o 
pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente 
no especial fim de agir".  
Atualmente o ordenamento jurídico não exige a potencial lesividade 
da conduta em relação ao resultado da eleição, bastando que a 
conduta ilícita seja grave, também sendo irrelevante que haja pedido 
explícito de voto, menos ainda que haja a efetivação do voto obtido 
ilicitamente (o que, aliás, seria impossível de provar validamente, 
ante o sigilo indevassável do voto). Ou seja, para a procedência da 
ação baseada no art. 41-A da Lei das Eleições é bastante que as 
provas demonstrem a existência de realização de qualquer das 
condutas descritas nos verbos nucleares do tipo legal e que haja 
dolo consistente no especial fim de agir, ou seja, na intenção 
deliberada de infringir a lei para obter o voto do eleitor.  
No caso destes autos, é robusta a prova de que o investigado Volnei 
Favarin incidiu em todos os verbos nucleares do tipo legal em 
testilha, inclusive no caso da entrega/doação de uma bateria de 
veículo a um eleitor, através de interposta pessoa. Nesse aspecto, 
fala-se inclusive em "uns quinhentão", em clara referência à compra 
de votos por dinheiro em espécie.  
Devo - como sempre faço - destacar que a Justiça Eleitoral é o 
último bastião para, a bem da sociedade, impor um padrão ético 
mínimo na política brasileira, de modo que condutas como as 
evidenciadas neste processo devem ser sancionadas com o devido 
rigor legal, observando, contudo, a gradação da gravidade da 
conduta dos investigados, o que passo a fazer na sequência.  
- VOLNEI FAVARIN  
O investigado Volnei Favarin atuou como líder, catalisador e principal 
beneficiário do esquema de compra de votos no município de Morro 
grande. A sua conduta, infelizmente, demonstrou desapreço às 
regras mais comezinhas do Direito e afrontou a Justiça Eleitoral. 
Inclusive, vale destacar que ele ao menos desconfiava que seu 
telefone estava "grampeado" mas mesmo assim deu andamento ao 
seu agir ilícito. Merece, assim, ser sancionado com as penalidades 
consentâneas com sua grave conduta.  
- GEOVANE DE GODOI  
O investigado Geovane de Godoi, empresário conhecido no âmbito 
regional, obrou com desapreço às regras legais ao cooperar no 
esquema montado por Volnei Favarin com o escopo de cooptar 
eleitores de Morro Grande que eram empregados da empresa 
Tramonto, na qual o investigado Geovane, embora, ao que consta, 
não integrasse mais, sob o ponto de vista formal, o quadro social, 
nela exercia ampla e forte influência, notadamente através da 
atuação do investigado Ricardo Ximenes, ocupante de cargo de 
encarregado dentro da empresa. Em verdade, não fosse pela 
influência de Geovane de Godoi o esquema operado por Volnei 
Favarin dentro da empresa, não teria prosperado.  
- RICARDO ALEXANDRE XIMENES  
O investigado Ricardo Alexandre Ximenes, ao que deflui dos autos, 
era o homem de confiança de Geovane de Godoi dentro da empresa 
Tramonto, de modo que era ele quem propiciava a Volnei Favarin 
acesso aos empregados da empresa, para cooptar-lhes o voto. A 
atuação de Ricardo no esquema também é destacada.  
- JETENDER SINGH KALSI e MOISES DA SILVA MARCELLO.  
Esses dois investigados, respectivamente candidatos (derrotados) a 
Prefeito e Vice-Prefeito de Morro Grande, segundo se conclui da 
análise dos autos, eram beneficiários do esquema montado e 
operado por Volnei Favarim, embora as interceptações telefônicas 
não os implique diretamente no modus operandi do esquema 
referido.  

- EDELAR FAVARIN, LEONIR DANIEL FAVARIN, DIOGO DAL TOE 
DANIEL e NELCI BAINCHINI MENEGON.  
Esses quatro investigados, conquanto também tenham praticado 
condutas descritas no art. 41-A da Lei das Eleições, não agiram com 
dolo intenso, limitando-se a atuações periféricas ao esquema de 
compra de votos, de modo que não agiram na empreitada levada a 
cabo dentro da empresa Tramonto, mas apenas em algumas 
situações envolvendo eleitores que não eram empregados da 
aludida sociedade empresária. Merecem apenação, mas em grau 
menos rigoroso, ao meu sentir.  
Em arremate, estou em que restou sobejamente provado o abuso do 
poder econômico e a captação ilícita de sufrágio nos presentes 
autos, sendo irrelevante a quantificação dos votos que os 
investigados que eram candidatos efetivamente receberam, pois não 
se exige a potencial lesividade ao equilíbrio das eleições, mas 
apenas a gravidade si mesma das diversas condutas.  
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, resolvendo o mérito 
da causa com base no art. 269, inciso I do CPC, julgo procedente a 
presente AIJE, para o fim de reconhecer a prática ilícita prevista no 
art. 41-A da Lei n. 9504/97, nas modalidades de captação ilícita de 
sufrágio e abuso do poder econômico nas eleições de 2012 no 
Município de Morro Grande, por parte dos aqui investigados, pelo 
que passo à aplicação das penalidades, o que faço de forma 
individualizada.  
1)VOLNEI FAVARIN - imponho ao investigado Volnei Favarin as 
penalidades de cassação do diploma, multa no valor equivalente a 
10(dez) mil Ufir e inelegibilidade pelo prazo de 08(oito) anos a contar 
da eleição municipal de 2012.  
2) GEOVANE DE GODOI - imponho ao investigado Geovane de 
Godoi as penalidades de multa no valor equivalente a 05(cinco) mil 
Ufir e inelegibilidade pelo prazo de 08(oito) anos a contar da eleição 
municipal de 2012.  
3) RICARDO ALEXANDRE XIMENES - imponho ao investigado 
Ricardo Alexandre Ximenes as penalidades de multa no valor 
equivalente a 03(três) mil Ufir e inelegibilidade pelo prazo de 08(oito) 
anos a contar da eleição municipal de 2012.  
4) JETENDER SINGH KALSI - imponho ao investigado Jetender 
Singh Kalsi as penalidades de multa no valor equivalente a 02(duas) 
mil Ufir e inelegibilidade pelo prazo de 08(oito) anos a contar da 
eleição municipal de 2012.  
5) MOISES DA SILVA MARCELLO - imponho ao investigado Moises 
da Silva Marcello as penalidades de multa no valor equivalente a 
02(duas) mil Ufir e inelegibilidade pelo prazo de 08(oito) anos a 
contar da eleição municipal de 2012.  
6) NELCI BIANCHINI MENEGON - imponho à investigada Nelci 
Bianchini Menegon as penalidades de multa no valor equivalente a 
mil Ufir e inelegibilidade pelo prazo de 08(oito) anos a contar da 
eleição municipal de 2012.  
7) EDELAR FAVARIN - imponho ao investigado Edelar Favarin as 
penalidades de multa no valor equivalente a mil Ufir e inelegibilidade 
pelo prazo de 08(oito) anos a contar da eleição municipal de 2012.  
8) DIOGO DAL TOE DANIEL - imponho ao investigado Diogo Dal 
Toe Daniel as penalidades de multa no valor equivalente a mil Ufir e 
inelegibilidade pelo prazo de 08(oito) anos a contar da eleição 
municipal de 2012.  
9) LEONIR DANIEL FAVARIN - imponho à investigada Leonir Daniel 
Favarin as penalidades de multa no valor equivalente a mil Ufir e 
inelegibilidade pelo prazo de 08(oito) anos a contar da eleição 
municipal de 2012.  
Sem custas judiciais e honorários advocatícios na espécie.  
Considerando que os recursos eleitorais, em regra, não possuem 
efeito suspensivo, oficie-se ao Presidente da Câmara de Vereadores 
do Município de Morro Grande dando-lhe ciência da presente 
Sentença e para que, no prazo de 10(dez) dias, dê posse no Cargo 
de Vereador ao Suplente respectivo, que tenha sido devidamente 
diplomado por este Juízo Eleitoral nas Eleições de 2012, na vaga do 
investigado Volnei Favarin, cujo diploma e, via de consequência, o 
mandato eletivo está cassado, até que seja recalculado o quociente 
eleitoral do município, pois os votos sufragados ao candidato Volnei 
Favarin ficam automaticamente anulados.  
Independentemente do trânsito em julgado, com cópia desta 
sentença, oficie-se ao e. TRESC para juntada aos autos do RE n. 2-
07.2014.6.24.0000.  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.  
Turvo, 03 de julho de 2014.  
Manoel Donisete de Souza  
Juiz Eleitoral - 42ª. ZE   
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45ª Zona Eleitoral - São Miguel do Oeste 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 45ª Zona Eleitoral - São Miguel do Oeste  
Juiz: Dr. Juliano Serpa  
Chefe de Cartório: Cristiane Krok Franco Casagrande  
   
Nos autos abaixo, houve Relatório Preliminar para Expedição de 
Diligências, pelo que ficam intimados os Partidos, por seus 
Procuradores, para se manifestarem, no prazo de 10 dias:  
Autos n. 169-83.2014.6.24.0045  
Prestação de Contas Anual, Exercício 2013 - Município: Santa 
Helena  
Interessado: Partido Social Democrático - PSD  
Advogado: Moacir Biasi - OAB 17903B/SC  
Autos n. 163-76.2014.6.24.0045  
Prestação de Contas Anual, Exercício 2013 - Município: Paraíso  
Interessado: Partido Progressista - PP  
Advogado: Vanderson Ariel Filimberti - OAB 27541/SC  
Autos n. 151-62.2014.6.24.0045  
Prestação de Contas Anual, Exercício 2013 - Município: Paraíso  
Interessado: Partido dos Trabalhadores - PT  
Advogado: Vilmar Gobi - OAB 24108/SC  
Autos n. 145-55.2014.6.24.0045  
Prestação de Contas Anual, Exercício 2013 - Município: Paraíso  
Interessado: Democratas - DEM  
Advogado: Eloi Pedro Bonamigo - OAB 10281/SC  
Autos n. 175-90.2014.6.24.0045  
Prestação de Contas Anual, Exercício 2013 - Município: Paraíso  
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB  
Advogado: Eloi Pedro Bonamigo - OAB 10281/SC  
Autos n. 161-09.2014.6.24.0045  
Prestação de Contas Anual, Exercício 2013 - Município: Paraíso  
Interessado: Partido Progressista - PP  
Advogada: Clayr Ulysses Seganfredo - OAB 1344/SC  
   
Nos autos abaixo, houve Parecer Conclusivo pela Desaprovação das 
Contas, pelo que fica intimado o Partido, por seu Procurador, para se 
manifestar, no prazo de 10 dias:  
Autos n. 153-32.2014.6.24.0045  
Prestação de Contas Anual, Exercício 2013 - Município: Paraíso  
Interessado: Partido Social Democrático - PSD  
Advogado: Vanderson Ariel Filimberti - OAB 27541/SC  
 

Editais 
Juízo da 45ª Zona Eleitoral - São Miguel do Oeste/SC  
Juíza: Dr. Juliano Serpa  
Chefe de Cartório: Cristiane Krok Franco Casagrande  
   
EDITAL N. 13, DE 1º DE JULHO DE 2014  
Prazo: 15 DIAS  
O Excelentíssimo Senhor Dr. Juliano Serpa, Juiz da 045ª Zona 
Eleitoral/SC, no uso de suas atribuições legais,  
TORNA PÚBLICO, aos interessados e a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos 
arrolados abaixo entregaram a prestação de contas anual, referente 
ao exercício financeiro de 2013, oportunidade em que se 
disponibilizou o Balanço Patrimonial na sede deste Cartório Eleitoral, 
restando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para exames da 
prestação de contas e do balanço patrimonial, para, querendo, no 
prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação, relatar fatos, indicar 
provas e pedir a abertura de investigação para apurar ato que viole 
as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os 
partidos e seus filiados estejam sujeitos, conforme disposto no art. 
35, parágrafo único, da Lei n. 9.096, de 1995 e art. 26, da Resolução 
TSE n. 21.841, de 2004.  
 

PARTIDO  MUNICÍPIO  EXERCÍCIO  
PSD  BELMONTE  2013  
PSDB  BARRA BONITA  2013  
PP  BARRA BONITA  2013  
PR  GUARACIABA  2013  
PDT  PARAÍSO  2013  
PMDB  SANTA HELENA  2013  
PSDB  SANTA HELENA  2013  
PR  SÃO MIGUEL DO 

OESTE  
2013  

PSDB  SÃO MIGUEL DO 
OESTE  

2013  

PR  DESCANSO  2013  
PSB  SÃO MIGUEL DO 

OESTE  
2013  

E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 
presente edital, que será afixado no mural e publicado no Diário de 
Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Dado e passado nesta cidade de 
São Miguel do Oeste, no Cartório da 45ª Zona Eleitoral, em 4 de 
julho de 2014. Eu, Cristiane Krok Franco Casagrande, Chefe de 
cartório o lavrei.  
Publique-se.  
Juliano Serpa  
Juiz Eleitoral da 45ª ZE  
   

47ª Zona Eleitoral - Tangará 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 047ª Zona Eleitoral - Tangará  
Juiz Eleitoral: Flávio Luis Dell´Antônio  
Chefe de Cartório: Ana Carolina Guarino Duarte da Silva  
   
EDITAL N.º 014/2014  
PRAZO: 15 (quinze) dias  
O Doutor Flávio Luis Dell´Antônio, Juiz Eleitoral da 47ªZE - 
Tangará/SC, no uso de suas atribuições legais,  
FAZ SABER, com fundamento no art. 32, § 2º, da Lei 9.096/1996 e 
no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, que o balanço patrimonial do 
Partido Político abaixo relacionado, referente ao exercício financeiro 
de 2013, encontram se disponíveis neste Cartório Eleitoral. O prazo 
para impugnação é de 5 (cinco) dias contados do término do prazo 
da publicação deste edital, consoante art. 35, parágrafo único, da Lei 
9.096/95.  

Partido  Município  
Partido Social Democrático  Pinheiro 

Preto/SC  
Dado e passado nesta cidade de Tangará, aos três dias do mês de 
julho de dois mil e quatorze. Eu, Ana Carolina Guarino Duarte da 
Silva _______, Chefe de Cartório, preparei, conferi e subscrevi o 
presente Edital, de ordem do Exmo. Juiz Eleitoral, em consonância 
com a Portaria n° 005/2013.  
Publique-se. Registre-se.  
Tangará, 03 de julho de 2014.  
Ana Carolina Guarino Duarte da Silva  
Chefe de Cartório  
  

50ª Zona Eleitoral - Dionísio Cerqueira 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 050ª Zona Eleitoral - Dionísio Cerqueira/SC  
Juíza Eleitoral: Vanessa Bonetti Haupenthal  
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Chefe de Cartório: Talita Alves Pereira de Véras  
   
Autos nº 8-58.2014.6.24.0050  
Espécie: Ação Penal Eleitoral  
Autor: Ministério Público Eleitoral  
Réu: Jeferson Jonas Ávila  
Advogados: Paulo Cesar Gnoatto (OAB/SC 10106-A), Cleyton 
Adriano Moresco (OAB/SC 35261) e Marcela Silvestre Rittes 
(OAB/SC 36935)  
Vistos para despacho.  
À defesa para contrarrazões.  
Dionísio Cerqueira, 03 de julho de 2014.  
Vanessa Bonetti Haupenthal  
Juíza Eleitoral  
  

57ª Zona Eleitoral - Trombudo Central 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 57ª Zona Eleitoral - Trombudo Central - SC  
Juiz: Lenoar Bendini Madalena  
Chefe de Cartório: José Lori Nunes Soares Jr  
   
Autos n. 30-25.2014.6.24.0057  
Assunto: Prestação de contas anual - Exercício 2013  
Interessado: Partido da República (PR) do Município de Trombudo 
Central/SC  
Advogado: Bernhard Claubergh - OAB: 25467/SC  
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas do exercício de 2013 apresentada 
pelo Partido da República, órgão municipal de Trombudo Central/SC.  
O balanço financeiro foi devidamente publicado e não houve 
impugnações.  
Encaminhados os autos para análise, pela unidade técnica deste 
juízo foi apresentado parecer conclusivo (fl. 40) pela desaprovação 
das contas, devido a ausência de abertura de conta bancária. 
Intimado a manifestar-se, a grei partidária permaneceu inerte.  
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral 
manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 42).  
RELATADOS.  
DECIDO:  
Cumpre à Justiça Eleitoral, por força de comando emanado 
diretamente da Constituição Federal (art. 17, III) e regulamentado 
pela Lei. n. 9.096/95, exercer a fiscalização sobre a escrituração 
contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se 
elas refletem adequadamente sua real movimentação financeira (art. 
34, da Lei n.º 9.096/95).  
Para que a Justiça Eleitoral possa exercer a contento essa 
fiscalização, os partidos políticos devem instrumentalizar 
adequadamente a prestação de contas (art. 14, da Resolução TSE 
n.º 21.841/2004).  
No presente caso, tal análise ficou prejudicada, pois, como bem 
demonstrado nos autos, não foram atendidas as formalidades 
essenciais ao ato previstas na norma de regência. Conforme 
documento às fl. 21, 24 e 27, a conta bancária do partido foi 
encerrada, não tendo sido providenciada a abertura de nova conta. 
No que toca à falta de abertura de conta bancária, o Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral de Santa Catarina considera tal fato o bastante 
para reprovar as contas:  
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 
DE 2011 - AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA 
REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - NÃO 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO - INJUSTIFICÁVEL 
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 
IRREGULARIDADE INSANÁVEL - DESAPROVAÇÃO - APLICAÇÃO 
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DA PENA DE SUSPENSÃO DO 
REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - NECESSIDADE 
DE REDUÇÃO DO PRAZO ORIGINARIAMENTE APLICADO DE 12 
(DOZE) PARA 6 (SEIS) MESES - PROVIMENTO PARCIAL.  

A falta de abertura e manutenção de contas bancárias específicas 
para movimentação das receitas eventualmente arrecadadas pelo 
partido e dos recursos do Fundo Partidário, em atenção ao que exige 
o art. 4º da Resolução TSE n. 21.841/2000, constitui irregularidade 
grave que, por si só, justifica a desaprovação das contas.  
Ademais, "o não-recebimento de recursos financeiros em espécie 
por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem 
movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços 
estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua 
manutenção e funcionamento" (Resolução TSE n. 21.841/2004, art. 
13, parágrafo único)." (RPREST - Recurso em Prestacao de Contas 
nº 5453 - Balneário Camboriú/SC, Acórdão nº 28059 de 06/03/2013, 
Relator Luiz Cézar Medeiros Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 
44, Data 12/3/2013, página 5-6).  
Portanto, constata-se que essa irregularidade, por si só, é suficiente 
para a desaprovação das contas.  
FACE AO EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas em 
apreço e determino - nos termos do art. 29, III, da Resolução TSE n. 
21.841/2004 - seja oficiado aos diretórios regional e nacional do 
Partido da República, para que suspenda o repasse das cotas do 
fundo partidário ao órgão municipal de Trombudo Central/SC, pelo 
prazo de 06 (seis) meses, a partir do trânsito em julgado desta 
decisão ou do cumprimento de eventual punição já aplicada por esta 
Justiça Especializada.  
Transitado em julgado, anote-se o presente julgamento no Sistema 
de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), nos 
termos da Resolução TSE n. 23.384/2012.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se.  
Cumpridas as formalidades, arquivem-se os autos.  
Trombudo Central, 03 de julho de 2014.  
Lenoar Bendini Madalena  
Juiz Eleitoral  
   
Autos n. 28-28.2014.6.24.0057  
Assunto: Prestação de contas anual - Exercício 2013  
Interessado: Partido Progressista (PP) do Município de Braço do 
Trombudo/SC  
Advogado: Elaine Ester Eble Correa - OAB: 34589/SC  
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas do exercício de 2013 apresentada 
pelo Partido Progressista, órgão municipal de Braço do Trombudo 
/SC.  
O balanço financeiro foi devidamente publicado e não houve 
impugnações.  
Encaminhados os autos para análise, pela unidade técnica deste 
juízo foi apresentado parecer conclusivo (fl. 36) pela desaprovação 
das contas, devido a ausência de abertura de conta bancária. 
Intimado a manifestar-se, a grei partidária permaneceu inerte.  
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral 
manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 38).  
RELATADOS.  
DECIDO:  
Cumpre à Justiça Eleitoral, por força de comando emanado 
diretamente da Constituição Federal (art. 17, III) e regulamentado 
pela Lei. n. 9.096/95, exercer a fiscalização sobre a escrituração 
contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, atestando se 
elas refletem adequadamente sua real movimentação financeira (art. 
34, da Lei n.º 9.096/95).  
Para que a Justiça Eleitoral possa exercer a contento essa 
fiscalização, os partidos políticos devem instrumentalizar 
adequadamente a prestação de contas (art. 14, da Resolução TSE 
n.º 21.841/2004).  
No presente caso, tal análise ficou prejudicada, pois, como bem 
demonstrado nos autos, não foram atendidas as formalidades 
essenciais ao ato previstas na norma de regência. Conforme 
documento às fl. 19 e 20, a conta bancária do partido foi encerrada, 
não tendo sido providenciada a abertura de nova conta. No que toca 
à falta de abertura de conta bancária, o Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina considera tal fato o bastante para 
reprovar as contas:  
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 
DE 2011 - AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA 
REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - NÃO 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO - INJUSTIFICÁVEL 
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 
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IRREGULARIDADE INSANÁVEL - DESAPROVAÇÃO - APLICAÇÃO 
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DA PENA DE SUSPENSÃO DO 
REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - NECESSIDADE 
DE REDUÇÃO DO PRAZO ORIGINARIAMENTE APLICADO DE 12 
(DOZE) PARA 6 (SEIS) MESES - PROVIMENTO PARCIAL.  
A falta de abertura e manutenção de contas bancárias específicas 
para movimentação das receitas eventualmente arrecadadas pelo 
partido e dos recursos do Fundo Partidário, em atenção ao que exige 
o art. 4º da Resolução TSE n. 21.841/2000, constitui irregularidade 
grave que, por si só, justifica a desaprovação das contas.  
Ademais, "o não-recebimento de recursos financeiros em espécie 
por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem 
movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços 
estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua 
manutenção e funcionamento" (Resolução TSE n. 21.841/2004, art. 
13, parágrafo único)." (RPREST - Recurso em Prestacao de Contas 
nº 5453 - Balneário Camboriú/SC, Acórdão nº 28059 de 06/03/2013, 
Relator Luiz Cézar Medeiros Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 
44, Data 12/3/2013, página 5-6).  
Portanto, constata-se que essa irregularidade, por si só, é suficiente 
para a desaprovação das contas.  
FACE AO EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas em 
apreço e determino - nos termos do art. 29, III, da Resolução TSE n. 
21.841/2004 - seja oficiado aos diretórios regional e nacional do 
Partido Progressista, para que suspenda o repasse das cotas do 
fundo partidário ao órgão municipal de Braço do Trombudo/SC, pelo 
prazo de 06 (seis) meses, a partir do trânsito em julgado desta 
decisão ou do cumprimento de eventual punição já aplicada por esta 
Justiça Especializada.  
Transitado em julgado, anote-se o presente julgamento no Sistema 
de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), nos 
termos da Resolução TSE n. 23.384/2012.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se.  
Cumpridas as formalidades, arquivem-se os autos.  
Trombudo Central, 03 de julho de 2014.  
Lenoar Bendini Madalena  
Juiz Eleitoral  
   
Autos n. 30-95.2014.6.24.0057  
Assunto: Prestação de contas anual - Exercício 2013  
Interessado: Partido do movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 
do Município de Pouso Redondo/SC  
Advogado: Jacqueline Amancio - OAB: 36346/SC  
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas do exercício de 2013 apresentada 
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro do Município de 
Pouso Redondo.  
O balanço financeiro foi devidamente publicado (nos termos do 
parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995) e 
não houve impugnações (previstas no parágrafo único do artigo 35 
da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995), conforme certificado nos 
autos (fl. 70 verso).  
Encaminhados os autos para análise, pela unidade técnica deste 
juízo foi apresentando o parecer conclusivo pela aprovação das 
contas (fls. 75). Com vista dos autos, a representante do Ministério 
Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 76).  
RELATADOS.  
DECIDO:  
Segundo o parecer emitido pelos técnicos analistas nomeados por 
este juízo, corroborado pela manifestação do Ministério Público 
Eleitroal, as contas apresentadas pelo Partido Progressista de 
Agrolândia, não apresentam impropriedades relevantes ou 
irregularidades a registrar. Assim, nos termos do inc. I do art. 27 da 
Resolução TSE n.º 21.841/2004, devem ser aprovadas.  
FACE AO EXPOSTO, JULGO APROVADAS as contas aprestadas 
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro do Município de 
Pouso Redondo, relativas ao exercício financeiro de 2013, tendo em 
vista sua regularidade.  
Sem custas.  
P.R.I.  
Cumpridas as formalidades, arquivem-se os autos.  
Trombudo Central, 03 de julho de 2014.  
Lenoar Bendini Madalena  
Juiz Eleitoral    

64ª Zona Eleitoral - Gaspar 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 64ª Zona Eleitoral - Gaspar (SC)  
Juiz: Dr. Rafael Germer Condé  
Chefe de Cartório: João Paulo de Sousa Panini  
   
Prestação de Contas n. 59-27.2014.6.24.0064  
Interessado: Democratas (DEM) do Município de Gaspar (SC)  
Advogado(a): Amilton de Souza Filho (OAB: 16107/SC)  
ATO ORDINATÓRIO  
Pelo presente ato, INTIMA-SE o(a) Democratas - DEM do Município 
de Gaspar (SC) para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas (art. 
24, § 1º, da Resolução TSE n. 21.841/2004), se manifeste do 
parecer conclusivo de fl. 61/62.  
Gaspar (SC), 04 de julho de 2014.  
João Paulo de Sousa Panini  
Chefe de Cartório Eleitoral  
Portaria n. 13/2014  
  

66ª Zona Eleitoral - Pinhalzinho 
 
Atos Judiciais 
 

Portarias 
Juízo da 66ª Zona Eleitoral - Pinhalzinho/SC  
Juíza Eleitoral: Dra. Heloisa Beirith Fernandes  
Chefe de Cartório: Greyce Mariana Laske Mahl  
   
PORTARIA n. 003/2014  
A Excelentíssima Senhora Juíza da 066ª Zona Eleitoral de Santa 
Catarina, Dra. Heloisa Beirith Fernandes, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a necessidade de complementar as rotinas a 
serem seguidas pelo juízo eleitoral no quanto ao Poder de Polícia na 
Propaganda Eleitoral referente às Eleições de 2014;  
Art. 1º Nomear as servidoras Greyce Mariana Laske Mahl, Pietra 
Ferla e Vanessa Bosing como fiscais de propaganda eleitoral para as 
eleições de 2014, tendo como atribuições promover as diligências 
necessárias à coleta de elementos que permitam constatar a 
irregularidade ou não da propaganda eleitoral.  
Art. 2.º As notícias de irregularidade de propaganda eleitoral deverão 
ser apresentadas por escrito, contendo a identificação do noticiante e 
dados para contato, com indicações mínimas acerca da 
veracidade/plausibilidade da ocorrência, sendo, porém, garantido, se 
necessário, o sigilo da identidade da fonte.  
Parágrafo único: Em nenhuma hipótese serão aceitas denúncias 
apócrifas, por telefone ou e-mail, cabendo aos servidores da Justiça 
Eleitoral orientar o denunciante acerca da forma do caput.  
Art. 3º Ficam os fiscais de propaganda, independentemente de 
manifestação judicial prévia, nos termos do art. 6º, §2º da Resolução 
TRE/SC 7.915 de 2014, autorizados a realizar o imediato 
recolhimento das propagandas irregulares, nos casos em que houver 
a reiteração, desde que seja a mesma espécie de irregularidade e 
relativa ao mesmo candidato, partido ou coligação em qualquer um 
dos municípios integrantes da 66ª Zona Eleitoral de Pinhalzinho.  
§ 1º O mesmo tratamento previsto no caput será dispensado à 
propaganda que esteja atrapalhando o deslocamento de veículos e 
pedestres, bem como a que diminua a visibilidade de veículos em 
trânsito ou da sinalização de tráfego (Lei n.º 9.504/97,art. 37, § 6º).  
§ 2º A propaganda regularmente apreendida ficará retida no Cartório 
Eleitoral e será devolvida ao interessado após o dia 27 de outubro de 
2014, ficando a sua disposição pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
contados desta data. Decorrido o referido prazo, a propaganda 
eleitoral será descartada de acordo com o trâmite previsto na 
legislação eleitoral.  
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Art. 4.º Autorizar e delegar, expressamente, às servidoras Greyce 
Mariana Laske Mahl e Pietra Ferla a competência para solicitar 
quando necessário, através de contato telefônico, apoio às 
Prefeituras Municipais e às Polícias Civis e Militares na fiscalização e 
recolhimento de propaganda eleitoral.  
§ 2º. As Polícias Civis e Militares e as Prefeituras Municipais deverão 
ser previamente informadas acerca do caput através de ofício de 
ordem deste juízo eleitoral, permanecendo cientes da normativa 
durante todo o período eleitoral.  
Remeta-se, por formulário eletrônico, à Egrégia Corregedoria 
Regional Eleitoral, no prazo de 02 (dois) dias, em atendimento ao 
disposto no art. 1.º do Provimento CRE/SC n.º 2/2009.  
Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, 
independentemente de sua publicação no DJESC.  
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.  
Cumpra-se.  
Pinhalzinho, 01 de Julho de 2014.  
HELOISA BEIRITH FERNANDES  
Juíza da 66ª Zona Eleitoral  
  

67ª Zona Eleitoral - Santo Amaro da Imperatriz 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
067ªZE/SC - Santo Amaro da Imperatriz/SC  
Juiz Eleitoral: Rafael Brüning  
Chefe de Cartório: Carlos Eduardo Justen  
   
Omissão na Prestação de Contas n.º 59-52.2013.6.24.0067  
Requerente: Juízo da 067ªZona Eleitoral de Santo Amaro da 
Imperatriz/SC  
Requerido: Partido Popular Socialista(PPS-23) de Rancho 
Queimado/SC  
Vistos para sentença.  
Trata-se de procedimento instaurado com o intuito de apurar o 
descumprimento do dever de prestar contas anuais, em exigência 
aos comandos insculpidos nos art. 32, 34, 36 e 37 da Lei n. 
9.096/1995 e Resolução TRE n.º 7.821/2011.  
Identificado o partido político omisso (fls. 02/04), determinou-se a 
suspensão do recebimento de novas quotas do fundo partidário, tão-
somente no decorrer da omissão vislumbrada, além da notificação, 
para que, no prazo devido, prestasse a contabilidade devida, 
conforme previsto no art. 3º da Resolução TRE n.º 7.821/2011 (fl.06).  
Às fls. 15, certificou-se a permanência da omissão na apresentação 
das contas, tendo Ministério Público Eleitoral requerido o julgamento 
das contas como não prestadas.  
É o sucinto e necessário relato.  
O partido político em epígrafe, notificado para apresentação da 
prestação de contas do exercício financeiro de 2012, no prazo legal, 
deixou de cumprir a norma prevista no art. 32 da Lei 9.096/1995 .  
É o entendimento do e. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
(TRESC), no acórdão n.º 26.727:  
"- PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO -EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2011 - CONTAS NÃO PRESTADAS - 
SUSPENSÃO DO REPASSE DE NOVAS COTAS DO FUNDO 
PARTIDÁRIO - RATIFICAÇÃO (RESOLUÇÃO TRESC N. 
7.821/2011)."  
Desta feita, JULGO não prestadas as contas do Partido Popular 
Socialista(PPS-23) do Município de Rancho Queimado/SC, 
ratificando a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo 
partidário, enquanto permanecer inadimplente, nos termos da 
decisão de fl. 06.  
Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.  
P.R.I  
Santo Amaro da Imperatriz, 30 de junho de 2014.  
Rafael Brüning  
Juiz Eleitoral  
   
Prestação de Contas n.º 705-96.2012.6.24.0067  
Requerente: Gilberto Orlando Dorigon  

Advogado: Solane Schafer - OAB/SC n.º 27.989  
Requerente: José Nilton da Silva  
Advogado: Ana Cristina Eller Garcia - OAB/SC n.º 22.349  
Requerido: Juízo da 067ªZona Eleitoral de Santo Amaro da 
Imperatriz/SC  
Vistos para sentença.  
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha dos 
candidatos GILBERTO ORLANDO DORIGON(Prefeito) e JOSÉ 
NILTON DA SILVA(Vice-Prefeito), pelo Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro(PMDB-15), do Município de Angelina/SC, 
referente às eleições de 2012, apresentada dentro do prazo 
determinado pelo art. 38 da Resolução-TSE n. 23.376/2012.  
Em análise preliminar efetuada pelo Cartório Eleitoral (fls. 32/33), 
foram constatadas falhas/omissões que motivaram a intimação dos 
candidatos, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para 
manifestação (fls. 36 e 49).  
O parecer conclusivo expedido pelo analista técnico (fls. 50/51) 
concluiu pela aprovação das contas, com ressalvas, tendo o 
Representante do Ministério Público Eleitoral se manifestado 
também no mesmo sentido.  
É o breve relato.  
Do relatório conclusivo, contatou-se o cumprimento pelos candidatos 
das exigências da Resolução-TSE n. 23.376/2012, com exceção de 
algumas impropriedades, apontadas no mesmo relatório e, em 
especial, a ressalva existente no Relatório Final de Exame.  
No entanto, como bem lançado na análise técnica conclusiva, ipsis 
litteris: "(...)No que toca ao item 3.1 do relatório preliminar, é de se 
registrar que os ora requerentes apresentaram pedido de renúncia à 
candidatura pleiteada em 23.07.2013 (Autos n.262-
48.2012.6.24.0067). Desta feita, o período de campanha foi limitado 
e certamente a probalidade de realização de gastos eleitorais 
também, no que o impacto da irregularidade na contabilidade de 
campanha, embora reconhecido, deve ser ponderado ante as 
circunstâncias fáticas. Nesse sentido, com amparo no art. 7º da 
Resolução TRESC n. 7.854/2012, conclui esta unidade técnica pela 
aprovação com ressalvas das contas sub judice(...)"  
Diante do exposto e, considerando a ausência de falhas ou 
irregularidades, adoto como razão de decidir o Relatório Final de 
Exame para, em consequência, julgar pela APROVAÇÃO, com 
ressalvas, da Prestação de Contas de Campanha dos candidatos 
GILBERTO ORLANDO DORIGON(Prefeito) e JOSÉ NILTON DA 
SILVA(Vice-Prefeito).  
P.R.I.  
Santo Amaro da Imperatriz, 30 de junho de 2014.  
Rafael Brüning  
Juiz Eleitoral  
 

Editais 
Juízo da 67ª Zona Eleitoral - Santo Amaro da Imperatriz/SC  
Juiz Eleitoral: Rafael Brüning  
Chefe de Cartório: Carlos Eduardo Justen  
   
Autos n. 77-73.2013.6.24.0067 - Prestação de Contas Anual - 
Exercício Financeiro de 2012 - Omissão  
Protocolo: 73.942/2013  
Requerente: Juízo da 67ª Zona Eleitoral - Santo Amaro da 
Imperatriz/SC  
Requerido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB-45) de 
Santo Amaro da Imperatriz  
Edital ZE/SC067 n. 0032/2014  
(Edital de Intimação - Omissão na Prestação de Contas Anual)  
Prazo: 15 (quinze) dias  
O Excelentíssimo Senhor Dr. RAFAEL BRÜNING, MMº Juiz da 67a 
Zona Eleitoral - Santo Amaro da Imperatriz, em cumprimento ao 
disposto no art. 37, caput, da Lei n. 9.096/1995 c/c com o disposto 
no inciso III do art. 3º da Resolução TRESC n. 7.821/2011;  
FAZ SABER, aos interessados e a todos quantos o presente EDITAL 
virem ou dele tiverem conhecimento, na forma do art. 1º, caput, e art. 
2º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.328/2010, que o requerido 
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB-45) do 
Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC não apresentou a 
prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2012, 
sendo que este Juízo Eleitoral determinou, nos autos do Processo de 
Prestação de Contas n. 77-73.2013.6.24.0067, a suspensão do 
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recebimento de cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a 
omissão, com a devida comunicação aos respectivos órgãos 
estadual e nacional, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC).  
E que, estando o requerido em local incerto e não sabido, fica, pelo 
presente Edital e nos termos do referido processo, intimado para, no 
prazo de 15 dias, prestar as respectivas contas partidárias.  
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 Santo Amaro da Imperatriz/SC, aos trinta 
dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze. 
Eu,________________, Carlos Eduardo Justen, Chefe de Cartório, 
preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MMº. Juiz 
Eleitoral.  
Rafael Brüning  
Juiz Eleitoral  
   

69ª Zona Eleitoral - Campo Erê 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 069ª Zona Eleitoral-Campo Erê/SC  
Juiz: João Bastos Nazareno dos Anjos  
Chefe de Cartório: Rafael Neves da Fontoura Dorneles  
   
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 71-26.2014.6.24.0069  
REQUERENTE(S): PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, 
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC  
ADVOGADO(S): JULIANE SILVESTRI BELTRAME - OAB: 
21198/SC  
REQUERIDO(S): JUSTIÇA DA 69ª ZONA ELEITORAL, CAMPO 
ERÊ/SC  
DECISÃO/DESPACHO  
1. De ordem do MM Juiz, intime-se o procurador constituído do 
Partido para que cumpra a (s) diligência (s) contida (s) na informação 
de fl. 52 no prazo de 20 (vinte) dias, conforme artigo 20, § 1º, da 
Resolução do TSE 21.841/2004, via Diário da Justiça Eleitoral 
(DJESC), anexando-se o teor do relatório preliminar;  
2. Apresentada manifestação ou decorrendo o prazo in albis, 
expeça-se o parecer conclusivo;  
3. Do relatório conclusivo opinando pela aprovação, com ressalvas 
ou desaprovação , intime-se o Partido para manifestação no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas, conforme dispõe o artigo 24, § 1º da 
referida resolução;  
4. Decorrido o respectivo prazo com ou sem manifestação, abra-se 
vista ao Ministério Público Eleitoral;  
Campo Erê, 03 de julho de 2014.  
Rafael Neves da Fontoura Dorneles  
Chefe da 69ª Zona  
(Autorizado pela Portaria 1/2012)  
 

Editais 
Juízo da 069ª Zona Eleitoral-Campo Erê/SC  
Juiz: João Bastos Nazareno dos Anjos  
Chefe de Cartório: Rafael Neves da Fontoura Dorneles  
   
Edital nº 18/2014  
Prazo: 15 (quinze) dias  
O Excelentíssimo Senhor, JOÃO BASTOS NAZARENO DOS ANJOS 
Juiz Substituto da 069ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições, 
em cumprimento ao Artigo 32, § 2º da lei 9.096 de 19/09/95 e Artigo 
15, da Resolução 21.841/2004 - TSE:  
Faz publicar para fins dos artigos 35, parágrafo único da Lei nº 
9.096/95 e 26 da Resolução TSE nº 21.841/2004, o Balanço 
Patrimonial - 2013 do (s) seguinte (s) Partido (s) Político (s) 
pertencente (s) a este Juízo Eleitoral:  
Município: Saltinho  
PP - Partido Progressista  

Os referidos documentos poderão ser examinados, em Cartório, 
pelos interessados e impugnados no prazo de 05 (cinco) dias, 
conforme art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. E, para 
conhecimento de todos é publicado o presente edital no local de 
costume. Campo Erê, 02 de Julho de 2014. Eu, Carlos Thiago Bim, 
________, Analista Judiciário, digitei-o e subscrevi.  
João Bastos Nazareno Dos Anjos  
Juiz Substituto da 69ª ZE/SC  
  

Portarias 
Juízo da 069ª Zona Eleitoral-Campo Erê/SC  
Juiz: João Bastos Nazareno dos Anjos  
Chefe de Cartório: Rafael Neves da Fontoura Dorneles  
   
Portaria 2/2014  
O MM Juiz da 69ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 35, IV, do Código 
Eleitoral, Considerando o Art. 36 ao 57 (A,B.C,D,E,F,G,H,I) da Lei 
9.504/1997. Considerando a Resolução TSE 23404/2014. 
Considerando o Provimento 2/2014 da CRESC. RESOLVE:  
Art. 1º. Designar para atuar como fiscais de propaganda eleitoral em 
qualquer dos Municípios integrantes da zona, os servidores deste 
Cartório Eleitoral:  
Rafael neves da fontoura dorneles - servidor do quadro  
carlos thiago bim - servidor do Quadro  
Art. 2º. As denúncias de propaganda irregular não poderão ser 
anônimas e deverão formalizadas pelo preenchimento do formulário 
de notícia de irregularidade (Anexo 2 do Provimento CRESC 2/2014)  
§ 1º As denúncias verbais feitas diretamente no cartório deverão ser 
reduzidas a termo, com o preenchimento do formulário descrito no 
caput.  
Art. 3º A notícia de irregularidade deverá ser formalizada pelo PAE 
(Processo Administrativo Eletrônico) com a sua anexação.  
§ 1º Para cada Propaganda Irregular identificada deverá ser feito um 
PAE;  
§ 2º Havendo necessidade de realização de diligências para a 
complementação da notícia de irregularidade, o fiscal de propaganda 
poderá de imediato realizá-las, lavrando-se o termo de constatação 
(Anexo 3 do Provimento CRESC 2/2014);  
§ 3º O fiscal deverá registrar a descrição da suposta propaganda 
irregular, no termo de constatação, juntar fotos, dados de medição e 
outras anotações necessárias;  
§ 4º Estando presente o responsável pela propaganda (candidato ou 
representante da coligação), o fiscal poderá notificá-lo acerca da 
irregularidade, bem como sua regularização ou retirada por meio de 
formulário próprio (Anexo 4 do Provimento CRESC 2/ 2014);  
§ 5º Para a realização das diligências e considerando a distância e 
acesso ao local da propaganda, o MM Juiz solicitará a viatura e o 
respectivo motorista da Polícia Militar de SC para que acompanhe os 
servidores, desde que não haja prejuízos à demanda de atendimento 
da mesma.  
§ 6º Na impossibilidade descrita no parágrafo anterior, os fiscais de 
propaganda poderão utilizar o veículo à disposição da Justiça 
Estadual no Fórum da Comarca;  
§ 7º Havendo expressamente autorização do Juiz Eleitoral, o fiscal 
poderá retirar a propaganda de imediato conforme dispõe o artigo 6º, 
caput e § 2º da Resolução TRESC 7915/2014.  
art. 4º Após as devidos trâmites, o inteiro teor do PAE será 
disponibilizado ao Juiz Eleitoral.  
Art. 5º Havendo regularidade da propaganda, o Juiz Eleitoral 
remeterá o PAE ao Ministério Público Eleitoral para emissão de 
parecer pelo arquivamento ou remessa à Procuradoria Regional 
Eleitoral.  
Art. 6º Havendo Irregularidade, o Juiz Eleitoral notificará o 
beneficiário para que a regularize ou a retire no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a fim de caracterizar o prévio conhecimento 
(Anexo 5 do Provimento CRESC 2/ 2014).  
§ 1º A notificação ao candidato, partido ou coligação será feita no 
número de fac-simile indicado no registro de candidatura.  
§ 2º Na impossibilidade da notificação por fac-simile, a notificação 
poderá ser feita pelo endereço eletrônico indicado no registro de 
candidatura, com confirmação de leitura.  
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§ 3º Não havendo regularização ou retirada por parte do beneficiário 
da propaganda irregular, o mesmo poderá ser responsabilizado nos 
termos do artigo 74,§ 1º da Resolução TSE 23404/2014  
§ 4º Decorrido o prazo para retirada ou regularização, o fiscal 
realizará nova diligência, certificando a regularização ou retirada 
(Anexo 6 do Provimento CRESC 2/ 2014).  
§ 5º Havendo manifestação da parte na regularização ou retirada da 
propaganda irregular, fica dispensada a realização de nova 
diligência.  
§ 6º Regularizada a propaganda, o PAE será remetido ao Ministério 
Publico Eleitoral para emissão de parecer pelo arquivamento ou 
remessa a Procuradoria Regional Eleitoral;.  
Art. 7º. Havendo reincidência de irregularidade do mesmo tipo e 
espécie de propaganda, do mesmo candidato, partido ou coligação, 
o Juiz Eleitoral autorizará a retirada de imediato da propaganda, 
juntando ao respectivo PAE, o documento que comprove a 
reiteração ou o prévio conhecimento e notificando posteriormente da 
retirada (Anexo 7 do Provimento CRESC 2/ 2014).  
Parágrafo único: Para a retirada da propaganda irregular, a Justiça 
Eleitoral poderá solicitar auxílio da Policia Militar do Estado de Santa 
Catarina ou de outros órgãos públicos com o acompanhamento dos 
respectivos fiscais de propaganda.  
Art. 8º. O material da propaganda eleitoral apreendido ficará retido 
junto a Polícia Militar para retirada no prazo de máximo 48 (quarenta 
e oito) horas.  
Parágrafo único: Não havendo a retirada no prazo do caput, o Juiz 
decidirá acerca de sua destinação.  
Art. 9º. Qualquer espécie de propaganda eleitoral que por sua 
natureza altere a legitimidade e normalidade do pleito, poderá ser 
passível de autorização judicial para retirada ou regularização 
imediata (Anexo 8 do Provimento CRESC 2/ 2014).  
Revogue-se a Portaria 4/2012.  
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se  
Encaminhe-se cópia desta portaria ao TRE/SC  
João Bastos Nazareno dos Anjos  
Juiz Substituto da 69ª Zona Eleitoral    
  

Editais 
Juízo da 069ª Zona Eleitoral-Campo Erê/SC  
Juiz: João Bastos Nazareno dos Anjos  
Chefe de Cartório: Rafael Neves da Fontoura Dorneles  
   
Edital 19/2014  
Prazo: 15 (quinze) dias  
O Excelentíssimo Senhor, JOÃO BASTOS NAZARENO DOS ANJOS 
Juiz Substituto da 069ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições, 
em cumprimento ao Artigo 32, § 2º da lei 9.096 de 19/09/95 e Artigo 
15, da Resolução 21.841/2004 - TSE:Faz publicar para fins dos 
artigos 35, parágrafo único da Lei nº 9.096/95 e 26 da Resolução 
TSE nº 21.841/2004, o Balanço Patrimonial - 2013 do (s) seguinte (s) 
Partido (s) Político (s) pertencente (s) a este Juízo Eleitoral:  
Município: Saltinho  
DEM - Democratas  
Os referidos documentos poderão ser examinados, em Cartório, 
pelos interessados e impugnados no prazo de 05 (cinco) dias, 
conforme art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. E, para 
conhecimento de todos é publicado o presente edital no local de 
costume. Campo Erê, 04 de Julho de 2014. Eu, Carlos Rafael Neves 
da Fontoura Dorneles, ________, Chefe de Cartório, digitei-o e 
subscrevi.  
João Bastos Nazareno Dos Anjos  
Juiz Substituto da 69ª ZE/SC  
   

72ª Zona Eleitoral - São José do Cedro 
 
Atos Judiciais 
 

Portarias 
Juízo da 072ª Zona Eleitoral - São José do Cedro/SC  

Juiz Eleitoral: Luiz Carlos Cittadin da Silva  
Chefe de Cartório: Deana Mara Tuon Fanton  
   
PORTARIA n. 04/2014  
C O N S I D E R A N D O o intenso volume de serviços e atividades 
eleitorais desempenhadas pela Zona Eleitoral referentes à 
fiscalização, ao processamento e ao tratamento de ocorrências 
relativas à propaganda eleitoral nas Eleições 2014;  
C O N S I D E R A N D O a necessidade de se realizar fiscalização, 
através do poder de polícia, de maneira efetiva e ostensiva para 
coibir práticas ilegais nas propagandas;  
C O N S I D E R A N D O que é corrente, durante o período eleitoral 
a utilização de denúncias sem embasamento ou fundamentação 
fática ou legal, que podem gerar transtornos à regularidade dos 
trabalhos eleitorais;  
C O N S I D E R A N D O que a realização de denúncias verbais, 
anônimas ou via telefone podem ser endereçadas a outros órgãos 
estatais incumbidos da atividade fiscalizatória (inclusive no sítio 
eletrônico do TRE/SC), não restando prejudicado o exercício de 
direitos;  
C O N S I D E R A N D O que a Justiça Eleitoral é dotada de poder 
de polícia na fiscalização de propaganda eleitoral e, para tal, poderá 
agir de ofício;  
C O N S I D E R A N D O o disposto no art. 339 do Código Penal que 
tipifica a conduta de "dar causa à instauração de investigação 
policial, de processo judicial, instauração de investigação 
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa 
contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: Pena - 
reclusão, de dois a oito anos, e multa";  
C O N S I D E R A N D O o disposto no art. 331 do Código Eleitoral 
que tipifica a conduta de "Inutilizar, alterar ou perturbar meio de 
propaganda devidamente empregado: Pena - detenção até seis 
meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa";  
C O N S I D E R A N D O o disposto no art. 347 do Código Eleitoral 
que tipifica a conduta de "Recusar alguém cumprimento ou 
obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou 
opor embaraços à sua execução: Pena - detenção de três meses a 
um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa";  
C O N S I D E R A N D O a necessidade de se regulamentar a 
utilização de bens públicos de uso comum e privados de livre acesso 
à população para a realização de comícios e reuniões de campanha;  
C O N S I D E R A N D O ser imperiosa a fixação de procedimento 
capaz de assegurar a isonomia na utilização de bens de uso comum 
para a realização de comícios e reuniões de campanha , conforme 
art. 16 da Res. TSE n. 24.404/2014 e art. 245, § 3º, do Código 
Eleitoral;  
C O N S I D E R A N D O as disposições constantes do Provimento 
n.º 2/2014, da Corregedoria Regional Eleitoral de Santa Catarina;  
O Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Cittadin da Silva, Juiz Eleitoral 
da 72.ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,  
R E S O L V E :  
Art. 1ºDesignar todos os servidores, do quadro e requisitados, 
lotados no Cartório da 72.ª Zona Eleitoral como fiscais de 
propaganda eleitoral para as Eleições de 2012, tendo como 
atribuições, dentre outras, a realização das diligências necessárias à 
coleta de elementos que permitam constatar a irregularidade da 
propaganda eleitoral.  
Art. 2º Ficam os fiscais de propaganda, independentemente de 
autorização judicial prévia e tão logo recebida a notícia de 
irregularidade, autorizados a lavrar o auto de constatação e a 
notificar o responsável para que retire ou regularize a propaganda 
eleitoral.  
Parágrafo único: O auto de constatação e/ou a notícia de 
irregularidade serão remetidos, após instruídos, ao Juiz Eleitoral, por 
meio de Processo Administrativo Eletrônico - PAE, conforme 
Resolução TRESC n. 7.915/2014.  
Art. 3º As notícias de irregularidade de propaganda eleitoral deverão 
ser apresentadas por escrito, contendo a identificação do noticiante e 
dados para contato, com indicações mínimas acerca da 
veracidade/plausibilidade da ocorrência, sendo, porém, garantido, se 
necessário, o sigilo da identidade da fonte.  
§ 1º A notícia de irregularidade deve conter o tipo de propaganda, a 
localidade e o bem atingido e a identificação do nome(s) e número(s) 
do(s) candidato(s), partido(s) ou coligação(ões);  
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§ 2º Em nenhuma hipótese serão aceitas denúncias apócrifas, 
anônimas, por telefone ou e-mail, cabendo aos servidores da Justiça 
Eleitoral orientar o denunciante acerca da forma do caput;  
§ 3º Nos casos elencados no § 2.º, os servidores dos Cartórios 
Eleitorais orientarão o noticiante a dirigir-se diretamente ao órgão do 
Ministério Público Eleitoral ou à autoridade policial com atribuição 
para o fato;  
§ 4º Caso a notícia de irregularidades e/ou descumprimento à 
legislação eleitoral sejam recebidas pelo Cartório e, após, verifique-
se a sua inadequação ao estabelecido nesta Portaria, deverá ser 
certificada a impropriedade e, com despacho da autoridade judicial 
competente, haverá o arquivamento daquele expediente.  
Art. 4º As notificações serão realizadas, preferencialmente, por meio 
telemático (fac-símile) ou eletrônico (e-mail), salvo se for possível e 
mais célere a realização do ato na pessoa do beneficiário ou de seu 
procurador.  
§ 1º O Cartório Eleitoral encaminhará a notificação digitalizada ao 
número de fac-símile ou ao endereço eletrônico constante do site do 
TRESC (Portal Eleições / Base de Conhecimento/ Registro de 
Candidatura).  
§ 2º Neste caso, a mensagem eletrônica deverá ser enviada com 
confirmação de leitura, certificando-se.  
§ 3º A efetivação da notificação por parte do Cartório Eleitoral 
encerra-se com o seu envio telemático ou eletrônico, dando-se, 
desde já, por concretizado o ato.  
§ 4º O sucesso, em ambas as formas de notificação, é de estrita 
responsabilidade do partido político/coligação e/ou candidato, por 
cuja atualidade e correção dos dados são exclusivamente 
responsáveis.  
Art. 5º Os cavaletes e placas serão imediatamente retirados e 
apreendidos, sendo dispensada a notificação do beneficiário diante 
da flagrância e da insanabilidade da situação, quando deixados fora 
do período de 6:00 às 22:00, situação em que deixam de configurar 
propaganda móvel (Lei n.º 9.504/97, art. 37, § 7.º).  
§ 1º O mesmo tratamento previsto no caput será dispensado à 
propaganda que esteja atrapalhando o deslocamento de veículos e 
pedestres, bem como a que diminua a visibilidade de veículos em 
trânsito ou da sinalização de tráfego (Lei n.º 9.504/97, art. 37, § 6.º);  
§ 2º Fica ainda autorizada a apreensão imediata de material gráfico 
impresso sem a indicação do CNPJ ou CPF do responsável pela 
confecção, bem como de quem a contratou e sem a respectiva 
tiragem e lote;  
§ 3º A retirada imediata de placas e demais propagandas eleitorais 
afixadas em rodovias (BR-163 e Acesso São José do Cedro - 
Princesa) dentro da faixa de domínio, conforme fixado pelos órgãos 
competentes, também fica autorizada.  
Art. 6º Para efeitos do parágrafo primeiro do artigo anterior, 
consideram-se locais vedados as praças públicas e suas 
adjacências, bem como as rótulas e os canteiros centrais das ruas e 
avenidas.  
Art. 7 º Em caso de reiteração de propaganda, com a mesma 
espécie de irregularidade, relativa ao mesmo candidato, partido ou 
coligação, fica autorizado o seu recolhimento imediato  
Parágrafo único: A propaganda regularmente apreendida ficará 
retida e será devolvida ao interessado após o dia 27 de outubro de 
2014, ficando a sua disposição pelo prazo de 05 (cinco) dias.  
Art. 8º É permitida a realização de comícios e reuniões políticas em 
bens públicos de uso comum ou privados de livre acesso à 
população na zona urbana e rural.  
Art. 9º Os responsáveis pelos bens públicos de uso comum ou 
privados de livre acesso à população não estão obrigados a ceder 
seus espaços para a realização de comícios e reuniões políticas.  
§ 1º A cessão do espaço para um partido ou coligação implicará na 
obrigação da sua cessão a todos os demais concorrentes nas 
mesmas condições.  
§ 2º A faculdade de cessão prevista no caput não se aplica aos bens 
públicos de uso comum, abertos e de livre acesso, tais como ruas e 
praças, aos quais é vedada qualquer restrição de uso, desde que 
observada a legislação eleitoral e comunicação à autoridade policial.  
§ 3º O partido ou coligação deve fazer comunicação por escrito, com 
antecedência mínima de 24 horas à realização do evento, ao 
responsável pelo local, a fim de garantir a preferência de uso, bem 
como à Polícia Civil.  
Art. 10. A realização de comícios e reuniões políticas deverá 
observar as obrigações e restrições do art. 39 da Lei n. 9.504/1997.  

Art. 11. As situações não disciplinadas nesta Portaria serão 
resolvidas pelo(a) Juiz(a) Eleitoral.  
Art. 12. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral com 
atuação na 72.ª Zona Eleitoral.  
Envie-se à Corregedoria Regional Eleitoral de Santa Catarina.  
Publique-se para ciência dos demais interessados e cumpra-se.  
São José do Cedro, 2 de julho de 2014.  
Luiz Carlos Cittadin da Silva  
Juiz Eleitoral    
  

73ª Zona Eleitoral - Imbituba 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
JUÍZO DA 73ª ZONA ELEITORAL - IMBITUBA  
JUÍZA ELEITORAL: NAIARA BRANCHER  
CHEFE DE CARTÓRIO: DENISE JARDIM BORTOLUZZI  
   
DESPACHO  
   
Recurso Especial Eleitoral n° 209-49.2012.6.24.0073  
Recorrente: Coligação Pra Frente Imbituba  
Adv.: Sergio Nunes do Nascimento  
Recorrido: Rosenvaldo da Silva Júnior  
Adv.: Orlando Gonçalves Pacheco Junior - OAB/SC 17.164 e 
Eduardo Faustina da Rosa - OAB/SC 30.982  
Vistos, etc.  
1. Tendo em conta o não atendimento ao despacho de fls. 314, e 
considerando que os CNPJs ali solicitados já foram informados nos 
autos quando da lavratura do Termo de Multa n° 27/2013, às fls. 233, 
determino nova intimação do exequente para que informe, no prazo 
de 10 (dez) dias, o valor atualizado do débito, sob pena de 
arquivamento do feito.  
2. Após o decurso do prazo, voltem conclusos para análise das 
petições de fls. 243 e 320, ou arquivamento, conforme o caso.  
Imbituba, 30 de junho de 2014.  
Naiara Brancher  
Juíza Eleitoral  
   
INTIMAÇÃO  
   
Recurso Especial Eleitoral n° 209-49.2012.6.24.0073  
Recorrente: Coligação Pra Frente Imbituba  
Adv.: Sergio Nunes do Nascimento  
Recorrido: Rosenvaldo da Silva Júnior  
Adv.: Orlando Gonçalves Pacheco Junior - OAB/SC 17.164 e 
Eduardo Faustina da Rosa - OAB/SC 30.982  
Nos termos da Portaria n. 01/2013, INTIMA-SE a parte autora para 
trazer aos autos o valor atualizado da dívida, no prazo de 10 (dez) 
dias.Imbituba, 02 de julho de 2014.  
Denise Jardim Bortoluzzi  
Chefe de Cartório  
Autorizada pela Portaria n. 01/2013  
  

78ª Zona Eleitoral - Quilombo 
 
Atos Judiciais 
 

Portarias 
PORTARIA N. 01/2014 
O Doutor Kledson Gewehr, Juiz Eleitoral da 78ª ZE, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc...CONSIDERANDO as disposições previstas na Resolução TSE 
n. 23.404/2014 e no Provimento CRESC n. 02/2014 RESOLVE:Art. 



Ano 2014 113, Número  Florianópolis,  Página 27 segunda-feira, 7 de julho de 2014.

 

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 

1º. DESIGNAR, nos termos do art. 3º do Provimento CRESC n. 
02/2014, os servidores Rogério Fernandes Duarte e Neivete Meurer 
Rodighero, todos lotados nesta 078ª Zona Eleitoral, para exercer as 
funções de Fiscal de Propaganda para o pleito de 2014, cabendo a 
estes, em conjunto ou separadamente, a lavratura do termo de 
constatação relativos à propaganda eleitoral irregular, independente 
de despacho prévio.Parágrafo único. Verificada a irregularidade, e 
estando presente o responsável no momento da diligência, ficam os 
servidores autorizados a realizar a notificação acerca da 
irregularidade da propaganda e necessidade de 
retirada/regularização desta (Art.5º, §2º, Prov. CRESC n. 
02/2014).Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.Publique-se e cumpra-se.Quilombo, 03 de julho de 
2014.Kledson GewehrJuiz Eleitoral    
  

79ª Zona Eleitoral - Içara 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Cartório da 79ª Zona Eleitoral - Içara  
Juiz Eleitoral: Fernando Dal Bó Martins  
Chefe de Cartório: Marcos Antônio da Silva Moraes  
   
Autos n. 39-88.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido da República de Içara  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido da 
República (PR) de Içara quanto ao seu dever anual de prestar contas 
à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido da República de Içara e, com isso, determino a suspensão 
do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão municipal 
enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 40-73.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Republicano Brasileiro de Içara  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Republicano Brasileiro (PRB) de Içara quanto ao seu dever anual de 
prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 
9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  

Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Republicano Brasileiro de Içara e, com isso, determino a 
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão 
municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 42-43.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Trabalhista do Brasil de Içara  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Trabalhista do Brasil (PT do B) de Içara quanto ao seu dever anual 
de prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 
9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Trabalhista do Brasil de Içara e, com isso, determino a 
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão 
municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 44-13.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Trabalhista Nacional de Içara  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Trabalhista Nacional (PTN) de Içara quanto ao seu dever anual de 
prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 
9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
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Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Trabalhista Nacional de Içara e, com isso, determino a 
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão 
municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 45-95.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Democratas de Içara  
vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do partido 
Democratas (DEM) de Içara quanto ao seu dever anual de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Democratas de Içara e, com isso, determino a suspensão do repasse 
de cotas do Fundo Partidário a esse órgão municipal enquanto 
persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 47-65.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Popular Socialista de Içara  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Popular Socialista (PPS) de Içara quanto ao seu dever anual de 
prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 
9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  

Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Popular Socialista de Içara e, com isso, determino a 
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão 
municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 49-35.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Social Cristão de Içara  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Social Cristão(PSC) de Içara quanto ao seu dever anual de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Social Cristão de Içara e, com isso, determino a suspensão 
do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão municipal 
enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 50-20.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Ecológico Nacional de Içara  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Ecológico Nacional (PEN) de Içara quanto ao seu dever anual de 
prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 
9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
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Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Ecológico Nacional de Içara e, com isso, determino a 
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão 
municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 51-05.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Progressista do Balneário Rincão  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Progressista (PP) do Balneário Rincão quanto ao seu dever anual de 
prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 
9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Progressista do Balneário Rincão e, com isso, determino a 
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão 
municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 53-72.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Popular Socialista do Balneário Rincão  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Popular Socialista (PPS) do Balneário Rincão quanto ao seu dever 
anual de prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 
da Lei 9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  

Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Popular Socialista do Balneário Rincão e, com isso, 
determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a 
esse órgão municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 54-57.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Socialista Brasileiro do Balneário Rincão  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) do Balneário Rincão quanto ao seu dever 
anual de prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 
da Lei 9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Socialista Brasileiro do Balneário Rincão e, com isso, 
determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a 
esse órgão municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 56-27.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido do Movimento Democrático Brasileiro do 
Balneário Rincão  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
doMovimento Democrático Brasileiro (PMDB) do Balneário Rincão 
quanto ao seu dever anual de prestar contas à Justiça Eleitoral, nos 
termos do artigo 32 da Lei 9096/95.  
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Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) do Balneário 
Rincão e, com isso, determino a suspensão do repasse de cotas do 
Fundo Partidário a esse órgão municipal enquanto persistir a 
omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 57-12.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Republicano Brasileiro do Balneário Rincão  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Republicano Brasileiro (PRB) do Balneário Rincão quanto ao seu 
dever anual de prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do 
artigo 32 da Lei 9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Republicano Brasileiro do Balneário Rincão e, com isso, 
determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a 
esse órgão municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 58-94.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Democrático Trabalhista do Balneário Rincão  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) do Balneário Rincão quanto ao seu 

dever anual de prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do 
artigo 32 da Lei 9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Democrático Trabalhista do Balneário Rincão e, com isso, 
determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a 
esse órgão municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
   
Autos n. 59-79.2014.6.24.0079 - Omissão na Prestação de Contas 
- Exercício 2013  
Requerente: Justiça Eleitoral  
Requerido (s): Partido Social Cristão do Balneário Rincão  
Vistos etc.  
Trata-se de autuação de expediente relativo à omissão do Partido 
Social Cristão (PSC) do Balneário Rincão quanto ao seu dever anual 
de prestar contas à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 32 da Lei 
9096/95.  
Devidamente intimado, o partido manteve-se omisso.  
Após, o MPE se manifestou pela aplicação das sanções legais à 
agremiação.  
Eis o essencial a relatar. Decido.  
A lei é clara ao estabelecer a obrigação legal dos partidos de prestar 
contas à Justiça Eleitoral, conforme exposto acima. Omitindo-se, fica 
sujeito o órgão responsável à suspensão do recebimento de cotas do 
fundo partidário enquanto durar a omissão (art. 37 da Lei 9096/95).  
Exatamente como nos autos, quando, mesmo devidamente intimado 
a apresentar suas contas, a grei quedou-se inerte.  
Dessa forma, não há outra alternativa que não julgarem-se as contas 
não prestadas, com as consequências legais daí advindas.  
Face ao exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do 
Partido Social Cristão do Balneário Rincão e, com isso, determino a 
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário a esse órgão 
municipal enquanto persistir a omissão.  
Ao cartório para as anotações e providências devidas, especialmente 
quanto ao sistema SICO da Justiça Eleitoral.  
Intime-se o partido por meio de qualquer membro de sua estrutura 
administrativa no município.  
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação na 
forma do art. 3º, §2º da Portaria 6/2014 deste juízo.  
Certifiquem-se as providências adotadas e, ao final, após o trânsito 
em julgado arquive-se.  
Içara, 4 de julho de 2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
JUIZ ELEITORAL  
 

Portarias 
Cartório da 79ª Zona Eleitoral - Içara  
Juiz Eleitoral: Fernando dal Bó Martins  
Chefe de Cartório: Marcos Antônio da Silva Moraes  
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PORTARIA n. 008/2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS, Juiz da 79ª Zona Eleitoral de 
Içara/SC, no uso de suas atribuições legais,  
RESOLVE:  
DESIGNAR, nos termos do art. 5º da Resolução TRESC n. 
7.787/2010, LAERCIO BUDNY, Auxiliar Eleitoral, para entrega das 
convocações de mesários e auxiliares da 79ª Zona Eleitoral para as 
Eleições Municipais de 2014.  
Dê-se ciência.  
Publique-se.  
Cumpra-se.  
Içara, 04 de julho de 2014.  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
Juiz Eleitoral  
   
PORTARIA n. 009/2014  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS, Juiz da 79ª Zona Eleitoral de 
Içara/SC, no uso de suas atribuições legais,  
C O N S I D E R A N D O a proximidade do período eleitoral e a 
necessidade de manter-se permanentemente de sobreaviso para dar 
cumprimento a eventuais determinações emanadas do Tribunal, bem 
como para o exercício do poder de polícia, nos termos da Res. 
TRESC n. 7.912/2014 e Provimento CRESC 2/2014;  
C O N S I D E R A N D O a possibilidade de retirada imediata de 
propaganda irregular, nos termos da Res. TRESC n. 7.915/2014;  
C O N S I D E R A N D O a necessidade de se realizar fiscalização, 
através do poder de polícia, de maneira efetiva e ostensiva para 
coibir práticas ilegais nas propagandas;  
C O N S I D E R A N D O que é corrente, durante o período eleitoral 
a utilização de denúncias sem embasamento ou fundamentação 
fática ou legal, que podem gerar transtorno à regularidade dos 
trabalhos eleitorais;  
C O N S I D E R A N D O as reiteradas manifestações do comando 
da 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária de Içara, relatando a 
preocupação com a propaganda eleitoral ao longo da Rodovia SC 
445;  
C O N S I D E R A N D O as diversas ocorrências de irregularidades 
na propaganda eleitoral em eleições anteriores;  
R E S O L V E,  
Art. 1º Designar, a partir desta data, os servidores, Alexandre 
Melchior Rodrigues Filho, Analista Judiciário; Laercio Budny, Auxiliar 
Eleitoral e Marcos Antônio da Silva Moraes, Chefe de Cartório, para 
atuarem na função de fiscal de propaganda, a quem caberão as 
lavraturas dos termos de constatação e de retirada de propaganda 
irregular, bem como a notificação do(s) infrator(es);  
§ 1º As notificações serão realizadas, preferentemente, por meio 
telemático (fac-símile) ou eletrônico (e-mail), salvo se for possível e 
mais imediata a realização do ato na pessoa do beneficiário ou de 
seu procurador.  
§ 2º Na impossibilidade de se efetivar a notificação pelo número de 
fac-símile, o Cartório Eleitoral encaminhará a notificação digitalizada 
ao endereço eletrônico constante do requerimento de registro de 
candidatura ou do DRAP, com confirmação de leitura, certificando-
se.  
§ 3º A efetivação da notificação por parte do Cartório Eleitoral 
encerra-se com o seu envio telemático ou eletrônico, dando-se, 
desde já, por concretizado o ato.  
§ 4º O sucesso, em ambas as formas de notificação, é de estrita 
responsabilidade do partido político/coligação e/ou candidato, por 
cuja atualidade e correção dos dados são exclusivamente 
responsáveis.  
§ 5º Ficam, os servidores supra designados, no cumprimento de 
medidas judiciais de urgência, determinadas pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, autorizados a dar imediato cumprimento, 
independentemente de despacho, utilizando o documento recebido 
como mandado.  
Art. 2º As notícias de irregularidade recebidas pelo Cartório Eleitoral, 
bem como a constatação realizada de ofício, serão formalizadas por 
meio do Processo Administrativo Eletrônico - PAE - nos termos da 
Resolução TRESC n. 7.915/2014.  
§ 1º Em caso de reiteração de propaganda, com a mesma espécie 
de irregularidade, relativa ao mesmo candidato, partido ou coligação, 
fica autorizado o recolhimento imediato, nos termos do art. 6º da 
resolução citada no caput.  

§ 2º Os cavaletes e placas serão imediatamente retirados e 
apreendidos, sendo dispensada a notificação prévia do beneficiário 
diante da flagrância e da insanabilidade da situação, quando 
deixados fora do período de 6:00 às 22:00, situação em que deixam 
de configurar propaganda móvel (Lei n.º 9.504/97, art. 37, § 7.º).  
§ 3º O mesmo tratamento previsto no parágrafo anterior será 
dispensado à propaganda que esteja atrapalhando o deslocamento 
de veículos e pedestres, bem como a que diminua a visibilidade de 
veículos em trânsito ou da sinalização de tráfego (Lei n.º 9.504/97, 
art. 37, § 6.º).  
§ 4º A propaganda regularmente apreendida ficará a disposição do 
interessado pelo prazo de 48 horas, contados da notificação da 
irregularidade, findo o qual será remetida para descaracterização e 
reciclagem, por instituição previamente cadastrada, mediante 
assinatura de termo de recebimento e responsabilidade.  
Art. 3º Fica vedada a colocação de placas, cavaletes móveis, ou 
qualquer outro meio publicitário equivalente, nos locais arrolados nos 
incisos a seguir, sendo que, em razão da iminência de perigo para 
motoristas e pedestres (Lei n.º 9.504/97, art. 37, § 6.º), o 
recolhimento do material será imediato e independente de 
notificação ou conhecimento prévios:  
I - Sobre os canteiros das rotatórias localizadas em toda a extensão 
da SC 445, bem como nas vias de acesso a distância inferior a 20 
metros destas rotatórias.  
II - Sobre o canteiro da rotatória localizada na Rodovia Jorge 
Fortulino, cruzamento com o Acesso Sul à Praia do Rincão, bem 
como nas vias de acesso a distância inferior a 20 metros desta 
rotatória.  
III - Às margens de toda a extensão da SC 445, a distância inferior a 
20 metros do eixo da pista.  
IV - Na SC 445, trevo de acesso ao Fórum da Comarca de Içara, a 
distância inferior a 20 metros do referido acesso.  
Art. 4º Não serão aceitas denúncias anônimas, por telefone ou 
verbais, havendo a necessidade de que as comunicações de 
irregularidades sejam efetuadas por escrito, devidamente 
identificadas e acompanhadas da respectiva documentação 
comprobatória da irregularidade, com a apresentação de indícios 
mínimos que permitam aferir a contrariedade à normatização 
pertinente à propaganda eleitoral.  
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.  
Remeta-se cópia para a Corregedoria Regional Eleitoral.  
Publique-se.  
Cumpra-se.  
Juízo da 79a Zona Eleitoral do Estado de Santa Catarina, em Içara, 
04 de julho de 2014.  
FERNANDO DAL BÓ MARTINS  
Juiz Eleitoral    
   

81ª Zona Eleitoral - Papanduva 
 
Atos Judiciais 
 

Decisões/Despachos 
Juízo da 081ª Zona Eleitoral - Papanduva/SC  
Juiz Eleitoral: Reny Baptista Neto  
Chefe de Cartório: Fernanda Coelho Pucci  
   
Prestação de Contas n. 24-16.2014.6.24.0081  
Protocolo: 29.590/2014  
Requerente: Partido Social Democrático de Papanduva  
Advogado: Cezar Augusto Bussularo dos Santos - OAB 4936/SC  
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas encaminhada pelo Partido Social 
Democrático, de Papanduva.  
Devidamente publicada, não houve apresentação de qualquer 
impugnação.  
Realizado exame técnico que teve como parecer a aprovação das 
contas partidárias.  
Intervindo nos autos, a representante do Ministério Público Eleitoral 
posicionou-se pela homologação das constas.  
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É o relato. Fundamento e Decido.  
Verifica-se que o partido político em referência declarou não ter 
movimentado qualquer valor em espécie.  
Suas despesas de funcionamento foram custeadas por doações 
estimáveis em dinheiro, devidamente avaliadas, documentadas e 
esclarecidas, conforme exige o art. 4.º, §3.º, da Res. TSE n.º 
21.841/2004.  
Não houve qualquer impugnação ao balanço apresentado após sua 
publicação, bem como a equipe técnica emitiu parecer pela 
aprovação das contas, de modo que não existe empecilho à 
homologação.  
Neste sentido:  
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2002 - 
REGULARIDADE DAS CONTAS DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO 
ESTADUAL - DILIGÊNCIAS ATENDIDAS - AUSÊNCIA DE 
IMPROPRIEDADES - HOMOLOGAÇÃO.  
Inexistindo impropriedades a registrar, homologam-se as contas 
satisfatoriamente apresentadas pela grei partidária." (TRE/SC Ac. 
18645, Rel. Juiz Alexandre D´Ivanenko).  
Ante o exposto, homologo a prestação de contas apresentada pelo 
Partido Social Democrático, de Papanduva, relativa ao exercício 
2013, para efeitos do disposto no artigo 34 da Lei n. 9.096/95.  
Sem custas.  
Transitada em julgado, arquive-se.  
P.R.I.  
Papanduva (SC), 30 de junho de 2014.  
Reny Baptista Neto  
Juiz Eleitoral  
   
Prestação de Contas n. 19-91.2014.6.24.0081  
Protocolo: 29.232/2014  
Requerente: Partido dos Trabalhadores de Papanduva  
Advogado: Aricleia Aparecida Rodrigues Calixto Bordignon - OAB 
31424/SC  
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas encaminhada pelo Partido dos 
Trabalhadores, de Papanduva.  
Devidamente publicada, não houve apresentação de qualquer 
impugnação.  
Realizado exame técnico que teve como parecer a aprovação das 
contas partidárias.  
Intervindo nos autos, a representante do Ministério Público Eleitoral 
posicionou-se pela homologação das constas.  
É o relato. Fundamento e Decido.  
Verifica-se que o partido político em referência declarou não ter 
movimentado qualquer valor em espécie.  
Suas despesas de funcionamento foram custeadas por doações 
estimáveis em dinheiro, devidamente avaliadas, documentadas e 
esclarecidas, conforme exige o art. 4.º, §3.º, da Res. TSE n.º 
21.841/2004.  
Não houve qualquer impugnação ao balanço apresentado após sua 
publicação, bem como a equipe técnica emitiu parecer pela 
aprovação das contas, de modo que não existe empecilho à 
homologação.  
Neste sentido:  
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2002 - 
REGULARIDADE DAS CONTAS DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO 
ESTADUAL - DILIGÊNCIAS ATENDIDAS - AUSÊNCIA DE 
IMPROPRIEDADES - HOMOLOGAÇÃO.  
Inexistindo impropriedades a registrar, homologam-se as contas 
satisfatoriamente apresentadas pela grei partidária." (TRE/SC Ac. 
18645, Rel. Juiz Alexandre D´Ivanenko).  
Ante o exposto, homologo a prestação de contas apresentada pelo 
Partido dos Trabalhadores, de Papanduva, relativa ao exercício 
2013, para efeitos do disposto no artigo 34 da Lei n. 9.096/95.  
Sem custas.  
Transitada em julgado, arquive-se.  
P.R.I.  
Papanduva (SC), 30 de junho de 2014.  
Reny Baptista Neto  
Juiz Eleitoral  
   
Prestação de Contas n. 23-31.2014.6.24.0081  
Protocolo: 29.493/2014  

Requerente: Democratas de Papanduva  
Advogado: Mariângela Silveira Senna - OAB 6922/SC  
Vistos etc.  
Trata-se de prestação de contas encaminhada pelo Democratas, de 
Papanduva.  
Devidamente publicada, não houve apresentação de qualquer 
impugnação.  
Realizado exame técnico que teve como parecer a aprovação das 
contas partidárias.  
Intervindo nos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral 
posicionou-se pela aprovação das constas.  
É o relato. Fundamento e Decido.  
O partido requerente declarou a movimentação de recursos em 
espécie e de estimáveis em dinheiro, no exercício de 2013.  
No que diz respeito à movimentação financeira, constata-se que os 
recursos em espécie transitaram pela conta corrente pertencente à 
agremiação, com a identificação dos doadores, nos termos do art. 4.º 
da Res. TSE n.º 21.841/2004.  
A utilização dos recursos restou comprovada pelos documentos 
fiscais juntados.  
Por sua vez, as doações estimáveis em dinheiro foram devidamente 
avaliadas, documentadas e esclarecidas, conforme exige o art. 4.º, 
§3.º, da mesma Resolução.  
Não houve qualquer impugnação ao balanço apresentado, bem 
como a equipe técnica emitiu parecer pela aprovação das contas, de 
modo que não existe empecilho à homologação.  
Neste sentido:  
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2002 - 
REGULARIDADE DAS CONTAS DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO 
ESTADUAL - DILIGÊNCIAS ATENDIDAS - AUSÊNCIA DE 
IMPROPRIEDADES - HOMOLOGAÇÃO.  
Inexistindo impropriedades a registrar, homologam-se as contas 
satisfatoriamente apresentadas pela grei partidária." (TRE/SC Ac. 
18645, Rel. Juiz Alexandre D´Ivanenko).  
Ante o exposto, homologo a prestação de contas apresentadas pelo 
Democratas de Papanduva, relativa ao exercício 2013, para efeitos 
do disposto no artigo 34 da Lei n. 9.096/95.  
Sem custas.  
Transitada em julgado, arquive-se.  
P.R.I.  
Papanduva (SC), 30 de junho de 2014.  
Reny Baptista Neto  
Juiz Eleitoral  
   
Prestação de Contas n. 31-08.2014.6.24.0081  
Protocolo: 33.640/2014  
Interessado: Partido Democrático Trabalhista de Monte Castelo  
Vistos, etc...  
Trata-se de procedimento em que apura a não prestação de contas 
relativa ao exercício 2013 pelo Diretório Municipal do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), de Monte Castelo.  
Comunicou-se aos diretórios estadual e nacional para que se 
abstivessem de repassar cotas do fundo partidário ao órgão 
municipal, enquanto perdurasse a inadimplência, bem como ao 
TRE/SC para fiscalização da decisão.  
O partido foi notificado, através de seu representante legal, para 
apresentar as contas em 15 (quinze) dias, deixando transcorrer o 
prazo in albis.  
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação no sentido de 
que as contas da agremiação fossem consideradas não prestadas.  
É o Relatório. Decido.  
O Partido Democrático Trabalhista (PDT), do diretório municipal 
Monte Castelo, deixou de prestar contas relativas ao exercício 2013 
dentro do prazo legal (30 de abril de 2014), o que motivou o presente 
procedimento.  
Intimado o responsável pela agremiação partidária (fl. 07), as contas 
novamente não foram apresentadas.  
Quanto aos efeitos desta não prestação de contas, prescreve o art. 
37, da Lei n.º 9.096/95: "A falta de prestação de contas ou sua 
desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do 
Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei."  
Portanto, ante a desídia do diretório municipal desta agremiação 
partidária, deve-se manter a suspensão da transferência das cotas 
do fundo partidário que a ela caberiam.  
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Em caso análogo, já se decidiu:  
"REPRESENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO 
POLÍTICO - EXERCÍCIO DE 2006 - NÃO-APRESENTAÇÃO DAS 
CONTAS - SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO 
PARTIDÁRIO ENQUANTO DURAR A INADIMPLÊNCIA.  
A agremiação partidária que deixar de apresentar sua prestação 
anual de contas deve suportar a suspensão do repasse de novas 
cotas do Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência, nos 
termos do art. 37 da Lei n. 9.096/1995." (TRE/SC, Processo n. 10128 
- CLASSE VII, Relator: Juiz Newton Varella Júnior, DJE 20/09/2007).  
Assim, diante de todo o exposto, julgo não prestadas as contas do 
Partido Democrático Trabalhista - PDT, diretório municipal de Monte 
Castelo, relativas ao exercício 2013, e em conseqüência, nos termos 
do art. 37, da Lei n.º 9.096/95, ratifico a suspensão do recebimento 
de novas cotas do fundo partidário, determinada a fl. 02, até que 
cesse a inadimplência.  
Não tendo a agremiação recebido recursos do fundo partidário no 
exercício 2013, não há o que se analisar quanto a eventual 
devolução ao erário.  
Diretórios regional e nacional já notificados para não repassarem os 
recursos (fl. 07/07v) e o TRE/SC e o TSE também informados (fl. 
03v), para fiscalização da decisão.  
Com a preclusão máxima, arquive-se.  
P. R. I.  
Papanduva, 30 de junho de 2014.  
Reny Baptista Neto  
Juiz Eleitoral da 081ª ZE  
   
Prestação de Contas n. 28-53.2014.6.24.0081  
Protocolo: 33.636/2014  
Interessado: Partido Republicano Progressista de Papanduva  
Vistos, etc...  
Trata-se de procedimento em que apura a não prestação de contas 
relativa ao exercício 2013 pelo Diretório Municipal do Partido 
Republicano Progressista (PRP), de Papanduva. Comunicou-se aos 
diretórios estadual e nacional para que se abstivessem de repassar 
cotas do fundo partidário ao órgão municipal, enquanto perdurasse a 
inadimplência, bem como ao TRE/SC para fiscalização da decisão.  
O partido foi notificado, através de seu representante legal, para 
apresentar as contas em 15 (quinze) dias, deixando transcorrer o 
prazo in albis.  
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação no sentido de 
que as contas da agremiação fossem consideradas não prestadas.  
É o Relatório. Decido.  
O Partido Republicano Progressista, do diretório municipal de 
Papanduva, deixou de prestar contas relativas ao exercício 2013 
dentro do prazo legal (30 de abril de 2014), o que motivou o presente 
procedimento.  
Intimado o responsável pela agremiação partidária (fl. 07), as contas 
novamente não foram apresentadas.  
Quanto aos efeitos desta não prestação de contas, prescreve o art. 
37, da Lei n.º 9.096/95: "A falta de prestação de contas ou sua 
desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do 
Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei."  
Portanto, ante a desídia do diretório municipal desta agremiação 
partidária, deve-se manter a suspensão da transferência das cotas 
do fundo partidário que a ela caberiam.  
Em caso análogo, já se decidiu:  
"REPRESENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO 
POLÍTICO - EXERCÍCIO DE 2006 - NÃO-APRESENTAÇÃO DAS 
CONTAS - SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO 
PARTIDÁRIO ENQUANTO DURAR A INADIMPLÊNCIA.  
A agremiação partidária que deixar de apresentar sua prestação 
anual de contas deve suportar a suspensão do repasse de novas 
cotas do Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência, nos 
termos do art. 37 da Lei n. 9.096/1995." (TRE/SC, Processo n. 10128 
- CLASSE VII, Relator: Juiz Newton Varella Júnior, DJE 20/09/2007).  
Assim, diante de todo o exposto, julgo não prestadas as contas do 
Partido Republicano Progressista - PRP, diretório municipal de 
Papanduva, relativas ao exercício 2013, e em conseqüência, nos 
termos do art. 37, da Lei n.º 9.096/95, ratifico a suspensão do 
recebimento de novas cotas do fundo partidário, determinada a fl. 02, 
até que cesse a inadimplência.  

Não tendo a agremiação recebido recursos do fundo partidário no 
exercício 2013, não há o que se analisar quanto a eventual 
devolução ao erário.  
Diretórios regional e nacional já notificados para não repassarem os 
recursos (fl. 07/07v) e o TRE/SC e o TSE também informados (fl. 
03v), para fiscalização da decisão.  
Com a preclusão máxima, arquive-se.  
P. R. I.  
Papanduva, 30 de junho de 2014.  
Reny Baptista Neto  
Juiz Eleitoral da 081ª ZE  
   
Prestação de Contas n. 29-38.2014.6.24.0081  
Protocolo: 33.638/2014  
Interessado: Partido Socialista Brasileiro de Papanduva  
Vistos, etc...  
Trata-se de procedimento em que apura a não prestação de contas 
relativa ao exercício 2013 pelo Diretório Municipal do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), de Papanduva. Comunicou-se aos 
diretórios estadual e nacional para que se abstivessem de repassar 
cotas do fundo partidário ao órgão municipal, enquanto perdurasse a 
inadimplência, bem como ao TRE/SC para fiscalização da decisão.  
O partido foi notificado, através de seu representante legal, para 
apresentar as contas em 15 (quinze) dias, deixando transcorrer o 
prazo in albis.  
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação no sentido de 
que as contas da agremiação fossem consideradas não prestadas.  
É o Relatório. Decido.  
O Partido Socialista Brasileiro (PSB), do diretório municipal de 
Papanduva, deixou de prestar contas relativas ao exercício 2013 
dentro do prazo legal (30 de abril de 2014), o que motivou o presente 
procedimento.  
Intimado o responsável pela agremiação partidária (fl. 08), as contas 
novamente não foram apresentadas.  
Quanto aos efeitos desta não prestação de contas, prescreve o art. 
37, da Lei n.º 9.096/95: "A falta de prestação de contas ou sua 
desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do 
Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei."  
Portanto, ante a desídia do diretório municipal desta agremiação 
partidária, deve-se manter a suspensão da transferência das cotas 
do fundo partidário que a ela caberiam.  
Em caso análogo, já se decidiu:  
"REPRESENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO 
POLÍTICO - EXERCÍCIO DE 2006 - NÃO-APRESENTAÇÃO DAS 
CONTAS - SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO 
PARTIDÁRIO ENQUANTO DURAR A INADIMPLÊNCIA.  
A agremiação partidária que deixar de apresentar sua prestação 
anual de contas deve suportar a suspensão do repasse de novas 
cotas do Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência, nos 
termos do art. 37 da Lei n. 9.096/1995." (TRE/SC, Processo n. 10128 
- CLASSE VII, Relator: Juiz Newton Varella Júnior, DJE 20/09/2007).  
Assim, diante de todo o exposto, julgo não prestadas as contas do 
Partido Socialista Brasileiro (PSB), diretório municipal de Papanduva, 
relativas ao exercício 2013, e em conseqüência, nos termos do art. 
37, da Lei n.º 9.096/95, ratifico a suspensão do recebimento de 
novas cotas do fundo partidário, determinada a fl. 02, até que cesse 
a inadimplência.  
Não tendo a agremiação recebido recursos do fundo partidário no 
exercício 2013, não há o que se analisar quanto a eventual 
devolução ao erário.  
Diretórios regional e nacional já notificados para não repassarem os 
recursos (fl. 08/08v) e o TRE/SC e o TSE também informados (fl. 
04v), para fiscalização da decisão.  
Com a preclusão máxima, arquive-se.  
P. R. I.  
Papanduva, 30 de junho de 2014.  
Reny Baptista Neto  
Juiz Eleitoral da 081ª ZE  
   
Prestação de Contas n. 30-23.2014.6.24.0081  
Protocolo: 33.639/2014  
Interessado: Partido Social Cristão de Monte Castelo  
Vistos, etc...  
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Trata-se de procedimento em que apura a não prestação de contas 
relativa ao exercício 2013 pelo Diretório Municipal do Partido Social 
Cristão (PSC), de Monte Castelo. Comunicou-se aos diretórios 
estadual e nacional para que se abstivessem de repassar cotas do 
fundo partidário ao órgão municipal, enquanto perdurasse a 
inadimplência, bem como ao TRE/SC para fiscalização da decisão.  
O partido foi notificado, através de seu representante legal, para 
apresentar as contas em 15 (quinze) dias, deixando transcorrer o 
prazo in albis.  
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação no sentido de 
que as contas da agremiação fossem consideradas não prestadas.  
É o Relatório. Decido.  
O Partido Social Cristão (PSC), do diretório municipal de Monte 
Castelo, deixou de prestar contas relativas ao exercício 2013 dentro 
do prazo legal (30 de abril de 2014), o que motivou o presente 
procedimento.  
Intimado o responsável pela agremiação partidária (fl. 07), as contas 
novamente não foram apresentadas.  
Quanto aos efeitos desta não prestação de contas, prescreve o art. 
37, da Lei n.º 9.096/95: "A falta de prestação de contas ou sua 
desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do 
Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei."  
Portanto, ante a desídia do diretório municipal desta agremiação 
partidária, deve-se manter a suspensão da transferência das cotas 
do fundo partidário que a ela caberiam.  
Em caso análogo, já se decidiu:  
"REPRESENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO 
POLÍTICO - EXERCÍCIO DE 2006 - NÃO-APRESENTAÇÃO DAS 
CONTAS - SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO 
PARTIDÁRIO ENQUANTO DURAR A INADIMPLÊNCIA.  
A agremiação partidária que deixar de apresentar sua prestação 
anual de contas deve suportar a suspensão do repasse de novas 
cotas do Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência, nos 
termos do art. 37 da Lei n. 9.096/1995." (TRE/SC, Processo n. 10128 
- CLASSE VII, Relator: Juiz Newton Varella Júnior, DJE 20/09/2007).  
Assim, diante de todo o exposto, julgo não prestadas as contas do 
Partido Social Cristão (PSC), diretório municipal de Monte Castelo, 
relativas ao exercício 2013, e em conseqüência, nos termos do art. 
37, da Lei n.º 9.096/95, ratifico a suspensão do recebimento de 
novas cotas do fundo partidário, determinada a fl. 02, até que cesse 
a inadimplência.  
Não tendo a agremiação recebido recursos do fundo partidário no 
exercício 2013, não há o que se analisar quanto a eventual 
devolução ao erário.  
Diretórios regional e nacional já notificados para não repassarem os 
recursos (fl. 07/07v) e o TRE/SC e o TSE também informados (fl. 
03v), para fiscalização da decisão.  
Com a preclusão máxima, arquive-se.  
P. R. I.  
Papanduva, 30 de junho de 2014.  
Reny Baptista Neto  
Juiz Eleitoral da 081ª ZE  
   
Prestação de Contas n. 32-90.2014.6.24.0081  
Protocolo: 33.641/2014  
Interessado: Partido dos Trabalhadores de Monte Castelo  
Vistos, etc...  
Trata-se de procedimento em que apura a não prestação de contas 
relativa ao exercício 2013 pelo Diretório Municipal do Partido dos 
Trabalhadores (PT), de Monte Castelo. Comunicou-se aos diretórios 
estadual e nacional para que se abstivessem de repassar cotas do 
fundo partidário ao órgão municipal, enquanto perdurasse a 
inadimplência, bem como ao TRE/SC para fiscalização da decisão.  
O partido foi notificado, através de seu representante legal, para 
apresentar as contas em 15 (quinze) dias, deixando transcorrer o 
prazo in albis.  
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação no sentido de 
que as contas da agremiação fossem consideradas não prestadas.  
É o Relatório. Decido.  
O Partido dos Trabalhadores (PT), do diretório municipal de Monte 
Castelo, deixou de prestar contas relativas ao exercício 2013 dentro 
do prazo legal (30 de abril de 2014), o que motivou o presente 
procedimento.  
Intimado o responsável pela agremiação partidária (fl. 07), as contas 
novamente não foram apresentadas.  

Quanto aos efeitos desta não prestação de contas, prescreve o art. 
37, da Lei n.º 9.096/95: "A falta de prestação de contas ou sua 
desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do 
Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei."  
Portanto, ante a desídia do diretório municipal desta agremiação 
partidária, deve-se manter a suspensão da transferência das cotas 
do fundo partidário que a ela caberiam.  
Em caso análogo, já se decidiu:  
"REPRESENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO 
POLÍTICO - EXERCÍCIO DE 2006 - NÃO-APRESENTAÇÃO DAS 
CONTAS - SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO 
PARTIDÁRIO ENQUANTO DURAR A INADIMPLÊNCIA.  
A agremiação partidária que deixar de apresentar sua prestação 
anual de contas deve suportar a suspensão do repasse de novas 
cotas do Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência, nos 
termos do art. 37 da Lei n. 9.096/1995." (TRE/SC, Processo n. 10128 
- CLASSE VII, Relator: Juiz Newton Varella Júnior, DJE 20/09/2007).  
Assim, diante de todo o exposto, julgo não prestadas as contas do 
Partido dos Trabalhadores (PT), diretório municipal de Monte 
Castelo, relativas ao exercício 2013, e em conseqüência, nos termos 
do art. 37, da Lei n.º 9.096/95, ratifico a suspensão do recebimento 
de novas cotas do fundo partidário, determinada a fl. 02, até que 
cesse a inadimplência.  
Não tendo a agremiação recebido recursos do fundo partidário no 
exercício 2013, não há o que se analisar quanto a eventual 
devolução ao erário.  
Diretórios regional e nacional já notificados para não repassarem os 
recursos (fl. 07/07v) e o TRE/SC e o TSE também informados (fl. 
03v), para fiscalização da decisão.  
Com a preclusão máxima, arquive-se.  
P. R. I.  
Papanduva, 30 de junho de 2014.  
Reny Baptista Neto  
Juiz Eleitoral da 081ª ZE  
  

84ª Zona Eleitoral - São José 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 084ª Zona Eleitoral - São José/SC  
Juíza: Dra. Simone Boing Guimarães Zabot  
Chefe de Cartório: Karina Bittencourt  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 15/2014  
PRAZO: 5 DIAS  
DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA SIMONE BOING GUIMARÃES 
ZABOT, JUÍZA ELEITORAL DESTA 84ª ZONA ELEITORAL - SÃO 
JOSÉ - SC, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
R E S O L V E: INTIMAR o diretório municipal do PSDC - Partido 
Social Democrata Cristão nos autos de Prestação de Contas 147-
05.2014.6.24.0084 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 
as contas anual do exercício financeiro de 2010 do referido partido, 
subscritas por advogado legalmente habilitado perante a Ordem dos 
Advogados do Brasil, nos termos do artigo 3º, inciso III, da 
Resolução TRE nº 7821/2011, sob pena das contas serem 
consideradas não prestadas, determinando-se, ainda, a devolução 
ao erário dos recursos recebidos do Fundo Partidário e a ratificação 
da suspensão do recebimento de novas cotas até que cesse a 
inadimplência.  
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima 
Juíza Eleitoral fosse afixado o presente edital com o prazo de 5 
(cinco) dias, no local de costume e no DJESC. Dado e passado 
nesta cidade de São José (SC) aos dois dias de julho do ano dois mil 
e quatorze. Eu,___________ Karina Bittencourt, Chefe de Cartório, 
preparei, conferi e subscrevi o presente edital.  
KARINA BITTENCOURT  
Chefe de Cartório da 84ª ZE  
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Portarias 
Juízo da 084ª Zona Eleitoral - São José/SC  
Juíza: Dra. Simone Boing Guimarães Zabot  
Chefe de Cartório: Karina Bittencourt  
 
PORTARIA N.º 004/2014  
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA SIMONE BOING GUIMARÃES 
ZABOT, JUÍZA DA 84ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
CONSIDERANDO o intenso volume de serviços e atividades 
eleitorais desempenhadas e realizadas pelas zona eleitorais na 
fiscalização, processamento e tratamento das ocorrências relativas à 
propaganda eleitoral;  
CONSIDERANDO a necessidade de se realizar fiscalização através 
do poder de polícia, de maneira efetiva e ostensiva para coibir 
práticas ilegais nas propagandas e impedir as que atentem contra a 
saúde e a segurança das pessoas, especialmente dos portadores de 
deficiência física;  
CONSIDERANDO as disposições constantes do Provimento n. 2, de 
9 de junho de 2014, da Corregedoria Regional Eleitoral de Santa 
Catarina;  
R E S O L V E:  
DESIGNAR, nos termos do art. 3º do Provimento CRESC n. 02/2014, 
os servidores e auxiliares eleitorais lotados na 84ª Zona Eleitoral 
abaixo nominados para atuarem como Oficiais de Justiça e Fiscais 
de Propaganda nas eleições 2014, cabendo a estes, dentre outras, 
em conjunto ou separadamente, a lavratura de termos de 
constatação relativos à propaganda eleitoral irregular, independente 
de despacho prévio, podendo proceder a imediata notificação acerca 
da irregularidade da propaganda e a necessidade de 
retirada/regularização desta, se presente o responsável (art. 5º do 
Provimento CRESC n. 05/2014).  
EDUARDO ANDRADE CEZAR COSTA  
FABRÍCIO OLIVEIRA DO VALLE  
IVONETE MARCHI  
JOSIANE CASCAES  
KARINA BITTENCOURT  
SOLANGE DO CARMO BRASIL DOS SANTOS  
Publique-se.  
Cumpra-se.  
Comunique-se à Corregedoria Regional Eleitoral.  
São José, 27 de junho de 2014.  
Simone Boing Guimarães Zabot  
Juíza da 84ª Zona Eleitoral  
   
PORTARIA CONJUNTA 01/2014  
A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA ADRIANA MENDES 
BERTONCINI, JUÍZA ELEITORAL SUBSTITUTA DA 029ª ZONA 
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA SIMONE BOING GUIMARÃES 
ZABOT, JUÍZA DA 084ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ/SC, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS  
CONSIDERANDO o intenso volume de serviços e atividades 
eleitorais desempenhadas e realizadas pelas Zonas Eleitorais na 
fiscalização, processamento e tratamento de ocorrências relativas à 
propaganda eleitoral;  
CONSIDERANDO a necessidade de se realizar fiscalização, através 
do poder de polícia, de maneira efetiva e ostensiva para coibir 
práticas ilegais nas propagandas e impedir as que atentem contra a 
saúde e a segurança das pessoas, especialmente dos portadores de 
deficiência física;  
CONSIDERANDO que é corrente, durante o período eleitoral a 
utilização de denúncias sem embasamento ou fundamentação fática 
ou legal, que podem gerar transtorno à regularidade dos trabalhos 
eleitorais;  
CONSIDERANDO as disposições constantes da Resolução TRESC 
n.º 7906/2014;  
CONSIDERANDO as disposições constantes da Resolução TRESC 
n.º 7915/2014;  
CONSIDERANDO as disposições constantes do Provimento n.º 2, de 
26 de maio de 2014, da Corregedoria Regional Eleitoral de Santa 
Catarina;  
RESOLVEM:  

Art. 1º. Autorizar a Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, Sra. LAÍS 
NUNES PEDROSO, e na sua ausência ou impossibilidade, os 
servidores RIAN GONÇALVES DE FARIA e ANETE MARA 
INNOCENTE, e a Chefe de Cartório da 084ª Zona Eleitoral, Sra. 
KARINA BITTENCOURT, e na sua ausência ou impossibilidade, os 
servidores FABRÍCIO OLIVEIRA DO VALLE, IVONETE MARCHI, 
JOSIANE CASCAES e SOLANDE DO CARMOS BRASIL DOS 
SANTOS, nos feitos eleitorais, a proceder à assinatura de atos de 
oficio (mandados, ofícios, notificações, editais etc), desde que 
consignada a expressão "de ordem" e, independentemente de 
despacho, proceder a:  
I - autuações e juntadas;  
II - formalização de Notícia de Irregularidade por meio do Processo 
Administrativo Eletrônico - PAE - nos termos da Resolução TRESC 
n.º 7915/2014;  
III - tratamento e remessa do inteiro teor da notícia de irregularidade, 
após adotadas as providências a cargo do Cartório, ao Ministério 
Público e à Procuradoria Regional Eleitoral - caso determinado - nos 
termos do Provimento CRESC n.º 2/2014.  
Art. 2º. Ficam as Chefes de Cartório incumbidas da coordenação das 
ações de fiscalização, da distribuição dos mandados ou outros 
quaisquer comunicados, segundo critério que melhor se afigurar em 
cada caso concreto bem como o disposto na Resolução TRESC n.º 
7906/2014.  
Art. 3º. Designar, nos termos do art. 3º do Provimento CRESC n. 
02/2014, e da Resolução TRESC n.º 7906/2014; os servidores LAÍS 
NUNES PEDROSO, ANETE MARA INNOCENTE, RIAN 
GONÇALVES DE FARIA e a auxiliar IZOLETE EULÁLIA DA SILVA, 
todos lotados nesta 029ª Zona Eleitoral, Oficiais de Justiça e Fiscais 
de Propaganda no pleito de 2014, cabendo a estes, dentre outras, 
em conjunto ou separadamente, a lavratura do termo de constatação 
relativos à propaganda eleitoral irregular, independente de despacho 
prévio, podendo proceder à imediata notificação acerca da 
irregularidade da propaganda e necessidade de 
retirada/regularização desta, se presente o responsável (Art.5º do 
Prov. CRESC n. 2/2014).  
Parágrafo Único. Os Oficiais de Justiça e Fiscais de Propaganda da 
84ª Zona Eleitoral estão designados através da Portaria n. 4/2014 
expedida em 27/06/2014 pela Juíza Eleitoral da 84ª ZESC.  
Art. 4.º As notícias de irregularidade de propaganda eleitoral deverão 
ser apresentadas por escrito, contendo a identificação do noticiante, 
endereço e telefones para contato, com indicações mínimas acerca 
da ocorrência, inclusive quando prestadas por e-mail, as quais 
deverão ser encaminhadas para zona029@tre-sc.jus.br ou 
zona084@tre-sc.jus.br.  
§ 1.º Não serão aceitas denúncias anônimas, por telefone ou que por 
qualquer modo não atenda ao disposto neste artigo.  
§ 2.º Nos casos elencados no parágrafo anterior, se possível, o 
noticiante será orientado a sanar a deficiência do comunicado e em 
caso de negativa de sua parte, a dirigir-se diretamente ao órgão do 
Ministério Público Eleitoral ou à autoridade policial, dispensada a 
formalização da notícia de propaganda irregular.  
§ 3º. Fica proibida qualquer ato de propaganda ao longo da BR-101 
e BR-282 (via expressa), no município de São José, e respectivas 
faixas de domínio, incluindo os canteiros centrais e laterais que 
medeiam a via principal, marginais e calçadas, exceto a realizada 
nas propriedades privadas marginais.  
§ 4º. Os materiais de propaganda regularmente apreendidos ficarão 
retidos e serão devolvidos ao interessado após o dia 26 de outubro 
de 2014, ficando a sua disposição pelo prazo de 05 (cinco) dias, 
após o qual terão a destinação dada por este juízo.  
Art. 5º. Estão proibidas e sujeitas a imediato recolhimento a 
propaganda irregular ao longo de quaisquer vias públicas, inclusive a 
realizada mediante cavaletes, bonecos, cartazes, banners, mesas 
para distribuição de material de campanha e bandeiras, que 
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos (lei 
9.504/1997, art 37, §6º; Res. TSE 23.370/2011, art. 10, §4º), assim 
compreendida, dentre outras, a que:  
I - ocupe, de modo a dificultar o trânsito do leito carroçável das vias 
públicas, incluído acostamentos, canteiros centrais, rótulas e áreas 
reservadas;  
II - obstrua ou dificulte o acesso a estacionamento de veículos, 
entradas de prédios públicos ou privados ou o espaço destinado aos 
usuários de transportes coletivos;  
III - ocupe mais da metade do passeio público ou calçadas, proibida 
sempre que restar menos que um metro livre, perpendicularmente à 
via;  
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IV - colocadas a menos de três metros do vértice de esquinas.  
V - impeça ou dificulte a visualização de veículos, pedestres e da 
sinalização de trânsito.  
VI - quando deixados fora do período de 6:00 às 22:00, situação em 
que deixam de configurar propaganda móvel (Lei n.º 9.504/97, art. 
37, § 7.º).  
§ 1º. Fica proibida qualquer ato de propaganda ao longo da BR-101 
e BR-282 (via expressa), no município de São José, e respectivas 
faixas de domínio, incluindo os canteiros centrais e laterais que 
medeiam a via principal, marginais e calçadas.  
§ 2º. A efetivação da medida prevista neste artigo não prejudica a 
notificação do candidato, partido político ou coligação para efeitos de 
notificação prévia e aplicação de multa em caso de descumprimento 
ou de reincidência, ressalvado sempre a hipótese de as 
circunstâncias e peculiaridade do caso demonstrarem a 
impossibilidade de o responsável não ter conhecimento da medida 
(Lei n.º 9.504/97, art. 40-B).  
§ 3º. Os materiais de propaganda regularmente apreendidos ficarão 
retidos e serão devolvidos ao interessado após o dia 26 de outubro 
de 2014, ficando a sua disposição pelo prazo de 05 (cinco) dias, 
após o qual terão a destinação dada por este juízo.  
Art. 6º. Estão sujeitas à imediata apreensão os materiais de 
propaganda:  
I - que identifique a legenda partidária ou coligação ou candidatos 
em desconformidade com a lei (Res. TSE n. 23.404/2014, arts. 5º, 
6º,7º e 8º );  
II - que não utilize a língua nacional ou empregue meios publicitários 
destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados 
mentais, emocionais ou passionais (Res. TSE n. 23.404/2014, art. 
5º).  
III - impressa que deixe de conter o número de inscrição no CNPJ ou 
o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem 
como de quem a contratou, e a respectiva tiragem (Res. TSE n. 
23.404/2014, art. 13, § único).  
Art. 7º. Serão, igualmente apreendidos, sem prejuízo de responder o 
infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o 
caso, pelo abuso do poder (Res. TSE n. 23.404/2014, art. 14), a 
propaganda:  
I - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a 
ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classes;  
II - que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra 
elas, ou delas contra as classes e as instituições civis;  
III - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;  
IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de 
ordem pública;  
V - que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, 
dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;  
VI - que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de 
instrumentos sonoros ou sinais acústicos;  
VII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou 
rústica possa confundir com moeda;  
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana;  
IX - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como 
atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;  
X - que desrespeite os símbolos nacionais.  
Art. 8º. A propaganda realizada mediante sonorização fixa ou móvel, 
que desrespeitar a legislação eleitoral, especialmente as restrições 
contidas na Res. TSE n. 23.404/2014, art. 10º, III e §1º, inclusive os 
limites de volume, serão notificadas ao candidato, partido ou 
coligação e comunicadas ao Ministério Público Eleitoral para 
apuração de emprego de processo de propaganda vedada e pelo 
abuso de poder.  
Art. 9º. A notificação do candidato, partido ou coligação será 
realizada, com certificação nos autos por meio de fac-símile, no 
número de telefone informado por ocasião do pedido de registro de 
candidatura (art. 22, § 6º da Resolução TSE n. 23405/14).  
Parágrafo único: Impossibilitada a notificação na forma do caput, a 
comunicação poderá ser remetida ao endereço de correio eletrônico 
informado por ocasião do pedido de registro de candidatura, com 
confirmação de leitura (Prov. 02/2014/CRESC).  
Art. 10. Fixar as 14h do dia 02 de outubro como limite para que seja 
informado por partidos e coligações o nome das pessoas autorizadas 
a expedir os crachás de delegados e fiscais, nominais e 
obrigatoriamente assinados.  
Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de publicação.  

Revoguem-se as disposições em contrário.  
Dê-se ciência.  
Publique-se.  
Cumpra-se.  
São José, 02 de julho de 2014.  
Adriana Mendes Bertoncini  
Juíza Eleitoral Substituta da 029ªZE/SC  
Simone Boing Guimarães Zabot  
Juíza Eleitoral 084ªZE/SC  
   

87ª Zona Eleitoral - Jaraguá do Sul 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo Eleitoral da 87ª ZE - Jaraguá do Sul  
Juíza Eleitoral: Anuska Felski da Silva  
Chefe de Cartório: Walana de Azevedo Souza  
   
Edital n. 019/2014  
Prazo: 15 dias  
A Excelentíssima Senhora Anuska Felski da Silva, Meritíssima Juíza 
da 87.ª Zona Eleitoral do Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais,  
NOTIFICA o PARTIDO SOCIAL LIBERAL, sediado no Município de 
Jaraguá do Sul, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar as contas partidárias anuais, relativas ao exercício de 
2013, subscritas por advogado legalmente habilitado perante a 
Ordem dos Advogados do Brasil. Fica o partido supracitado ciente de 
que foram expedidos, por este Juízo, ofícios aos respectivos 
Diretórios Estadual e Nacional, comunicando a determinação acerca 
da suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário à esta 
agremiação, enquanto perdurar a referida omissão. Fica o aludido 
partido ciente, ainda, de que fora comunicado o Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina e, consequentemente, o Tribunal 
Superior Eleitoral da omissão na apresentação das contas relativas 
ao exercício de 2013.  
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 
presente edital, que será publicado no DJESC e afixado no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 04 
dias do mês de julho de 2014. Eu, ____________, Walana de 
Azevedo Souza, Chefe deste Cartório Eleitoral, o digitei.  
Anuska Felski da Silva  
Juíza Eleitoral  
   
Edital n. 020/2014  
Prazo: 15 dias  
A Excelentíssima Senhora Anuska Felski da Silva, Meritíssima Juíza 
da 87.ª Zona Eleitoral do Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais,  
NOTIFICA o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, sediado no 
Município de Jaraguá do Sul, para, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar as contas partidárias anuais, relativas ao 
exercício de 2013, subscritas por advogado legalmente habilitado 
perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Fica o partido 
supracitado ciente de que foram expedidos, por este Juízo, ofícios 
aos respectivos Diretórios Estadual e Nacional, comunicando a 
determinação acerca da suspensão do repasse de cotas do Fundo 
Partidário à esta agremiação, enquanto perdurar a referida omissão. 
Fica o aludido partido ciente, ainda, de que fora comunicado o 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e, consequentemente, 
o Tribunal Superior Eleitoral da omissão na apresentação das contas 
relativas ao exercício de 2013.  
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 
presente edital, que será publicado no DJESC e afixado no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 04 
dias do mês de julho de 2014. Eu, ____________, Walana de 
Azevedo Souza, Chefe deste Cartório Eleitoral, o digitei.  
Anuska Felski da Silva  
Juíza Eleitoral  
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Edital n. 021/2014  
Prazo: 15 dias  
A Excelentíssima Senhora Anuska Felski da Silva, Meritíssima Juíza 
da 87.ª Zona Eleitoral do Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais,  
NOTIFICA o PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, sediado no 
Município de Jaraguá do Sul, para, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar as contas partidárias anuais, relativas ao 
exercício de 2013, subscritas por advogado legalmente habilitado 
perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Fica o partido 
supracitado ciente de que foram expedidos, por este Juízo, ofícios 
aos respectivos Diretórios Estadual e Nacional, comunicando a 
determinação acerca da suspensão do repasse de cotas do Fundo 
Partidário à esta agremiação, enquanto perdurar a referida omissão. 
Fica o aludido partido ciente, ainda, de que fora comunicado o 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e, consequentemente, 
o Tribunal Superior Eleitoral da omissão na apresentação das contas 
relativas ao exercício de 2013.  
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 
presente edital, que será publicado no DJESC e afixado no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 04 
dias do mês de julho de 2014. Eu, ____________, Walana de 
Azevedo Souza, Chefe deste Cartório Eleitoral, o digitei.  
Anuska Felski da Silva  
Juíza Eleitoral  
  

88ª Zona Eleitoral - Blumenau 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 88ª Zona EleitoralJuiz: Marcos D´avila Scherer Chefe de 
Cartório: Ricardo Frameschi Sinhorini  
   
Edital 07/2014Prazo: 30 (trinta) dias  
   
O Excelentíssimo Senhor Dr. Marcos D´avila Scherer, MM. Juiz 
Eleitoral da 88ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber a todos os interessados que virem o 
presente Edital ou dele tomarem conhecimento, que, em 
conformidade com o disposto na Resolução nº 7.902/2014, do 
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que após o 
30.º (trigésimo) dia a partir da publicação deste, será feito o 
descarte, através de descaracterização a ser procedida pela 
Comissão de Coleta Seletiva Solidária, do TRESC, dos itens 
relacionados no anexo do presente Edital de Descarte. Eu, Ricardo 
Frameschi Sinhorini, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente 
edital, que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral. Marcos D´avila 
SchererJuiz Eleitoral substituto  
  

89ª Zona Eleitoral - Blumenau 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Blumenau (SC)  
Juiz: Jaber Farah Filho  
Chefe de Cartório: Viviane Piske  
   
EDITAL Nº 08/2014  
PRAZO : 30 (TRINTA) DIAS  
O Excelentíssimo Senhor Dr. Jaber Farah Filho, Meritíssimo Juiz da 
089ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais,  
FAZ SABER, a todos os interessados que virem este edital ou dele 
tomarem conhecimento que, em conformidade com o disposto na 
Resolução n.º 7.902/2014, do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de 
Santa Catarina, será feito o descarte de materiais do Cartório desta 

089 ª Zona Eleitoral/SC, por meio de descaracterização/inutilização a 
ser realizada pela Comissão de Coleta Seletiva Solidária do TRESC, 
cujos itens estão relacionados no Processo Administrativo Eletrônico 
n. 46.302/2014, à disposição dos interessados para consulta em 
cartório.  
E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este edital, 
o qual será afixado no lugar de costume e publicado no Diário da 
Justiça Eleitoral de Santa Catarina – DJESC.  
Dado e passado nesta cidade de Blumenau, aos dois dias do mês de 
julho de 2014. Eu, Viviane Piske, Chefe de Cartório, preparei e 
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.  
Jaber Farah Filho  
Juiz da 89ª Zona Eleitoral  
  

98ª Zona Eleitoral - Criciúma 
 
Atos Judiciais 
 

Editais 
Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Criciúma  
Juiz Eleitoral: Dr. Ricardo Machado de Andrade  
Chefe de cartório: Raphael da Costa Guimarães  
   
EDITAL N. 15/2014  
Prestação de contas anual de partido político  
Prazo de afixação: 15 dias  
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Machado de Andrade, 
MMº. Juiz Eleitoral da 098ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais, em razão do disposto no §2º do art. 32 da 
Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, c/c o art. 15 da Resolução 
TSE n. 23.218, de 02/03/2010, etc.,  
FAZ PUBLICAR para conhecimento dos interessados e de todos 
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
especialmente aos órgãos partidários existentes nos municípios 
pertencentes à circunscrição desta 098ª Zona Eleitoral, a prestação 
de contas anual (e respectivo balanço patrimonial) apresentada pelo 
Diretório Municipal/Comissão Provisória Municipal do 
DEMOCRATAS (DEM) de FORQUILHINHA/SC, referente ao 
exercício financeiro de 2013, autuada sob o n. 52-
30.2014.6.24.0098, estando a mesma disponível para consulta, pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Edital, no 
Cartório da 098ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, podendo os 
interessados oferecer, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 
término do prazo de afixação do presente Edital, impugnação, ou, 
ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação 
para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, 
em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, 
tudo conforme dispõem os arts. 35, parágrafo único, da Lei n. 
9.096/95 e 26 da Resolução TSE n. 21.841/2004.  
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o 
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral a expedição do presente Edital, 
que será afixado no lugar de costume, na sede da 098ª Zona 
Eleitoral de Santa Catarina, e publicado no Diário da Justiça Eleitoral 
de Santa Catarina (DJESC).  
Dado e passado nesta cidade de Criciúma/SC, 3 de julho de 2014. 
Eu, ______________, Raphael da Costa Guimarães, Chefe de 
Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo 
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral.  
Ricardo Machado de Andrade  
Juiz Eleitoral  
  

100ª Zona Eleitoral - Florianópolis 
 

Atos Judiciais 
 

Portarias 
Juízo da 100ªZona Eleitoral - Florianópolis  
Juíza Eleitoral: Andrea Cristina Rodrigues Studer  
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PORTARIA N.º 02/2014  
A Excelentíssima Senhora Andrea Cristina Rodrigues Studer, Juíza 
Eleitoral da 100ª Zona Eleitoral do Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições e com fundamento no Código Eleitoral, na Lei n. 
9.504/97 e nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e do 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, CONSIDERANDO, - a 
competência deste Juízo para a fiscalização da propaganda eleitoral, 
no âmbito do município de Florianópolis/SC, nas eleições de 2014 
(propaganda eleitoral em geral, exceto a propaganda eleitoral 
gratuita veiculada em rádio e TV, e pesquisas de opinião pública), 
estabelecida na Resolução TRESC n. 7.906/2014; - a existência de 
ampla gama de ferramentas legais à disposição de partidos políticos 
e candidatos para a comunicação das respectivas propostas e 
projetos ao eleitor; - as disposições da Lei n. 9.504/97, das 
Resoluções TSE n. 23.396/2013 e 23.404/2014, e do Provimento n. 
2/2014 da Corregedoria Regional Eleitoral do TRESC, referentes à 
propaganda eleitoral e às condutas ilícitas em campanha eleitoral 
nas eleições de 2014; - ser permitida a publicidade por cavaletes, 
bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de campanha 
e bandeiras ao longo das vias públicas, mas desde que não dificulte 
o regular e seguro trânsito de pessoas e veículos (art. 37, § 6º, Lei n. 
9.504/97; art. 10, § 4º, Res. TSE 23.404/2014); - a necessidade de 
preservar a segurança de pedestres, condutores de veículos, 
passageiros e cargas que trafegam nas rodovias e vias rápidas desta 
cidade no período de campanha eleitoral, inclusive nas áreas a elas 
adjacentes, como o canteiro central e o acostamento, o que obriga a 
adoção de medidas preventivas destinadas a evitar graves 
acidentes, inclusive com as pessoas contratadas para a distribuição 
da propaganda, as quais permanecem próximas ou mesmo entre 
veículos em movimento; - a potencialidade da propaganda eleitoral 
de captar a atenção do público-alvo em áreas de risco como 
rodovias, vias rápidas e suas adjacências (canteiros centrais e 
acostamentos), potencializando a probabilidade de acidentes; - as 
disposições do Código de Trânsito Brasileiro (Lei. n. 9.503/97), no 
sentido de que o acostamento faz parte da via pública, com 
destinações específicas como parada na ausência de outro local, 
parada para conversão à esquerda, retorno, estacionamento de 
veículos, trânsito de ciclomotores, trânsito de veículos de tração 
animal e bicicletas e, inclusive, de pedestres; - a proibição de 
propaganda eleitoral em árvores e jardins localizados em áreas 
públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo 
que não lhes cause dano (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 5º); - as 
proibições referentes à propaganda eleitoral por outdoor, à 
propaganda eleitoral paga na internet ou em sítios não autorizados e 
aquelas que redundem em anonimato, as restrições sobre a 
utilização de alto-falantes e amplificadores de som fixos ou móveis, 
as regras sobre a publicação de propaganda na imprensa escrita; - a 
proibição do funcionamento de alto-falantes ou amplificadores, nos 
casos previstos no artigo 39, §3º e incisos da Lei 9.504/97, e 
considerando a existência no bairro centro de Florianópolis, da alta 
concentração de várias sedes dos Poderes do Estado, de escolas, 
igrejas, bibliotecas, entre outros estabelecimentos previstos na 
mencionada lei; - por último, a oportunidade e conveniência de fixar 
previamente as instruções deste Juízo sobre a propaganda eleitoral 
nas eleições de 2014, para conhecimento dos partidos políticos, 
coligações, candidatos, filiados e simpatizantes, imprensa, órgãos 
públicos envolvidos e população em geral, principalmente em razão 
das expressivas multas e responsabilidade penal daqueles que 
praticarem condutas ilícitas, cuja responsabilidade também atinge os 
partidos e candidatos em relação aos seus filiados e contratados;  
RESOLVE:  
1. No âmbito territorial do Município de Florianópolis/SC, durante o 
período autorizado para a realização de propaganda eleitoral relativa 
ao pleito de 2014, os materiais de propaganda eleitoral irregular 
recolhidos pela Justiça Eleitoral não serão restituídos aos 
candidatos, partidos ou coligações até o encerramento do período 
eleitoral, porquanto constituem relevante prova material das 
infrações e delitos praticados.  
2. As notícias de irregularidade na propaganda eleitoral deverão ser 
encaminhadas por escrito ao cartório da 100ª Zona Eleitoral, que 
procederá conforme descrito no Provimento n. 2/2014 da 
Corregedoria Regional Eleitoral do TRESC, vedada a denúncia 
anônima, por telefone ou de forma que não permita comprovar a 
identidade do denunciante e os seus dados para contato.  
3. Proibir a colocação de propaganda em postes de iluminação 
pública e energia elétrica, árvores e jardins localizados em áreas 
públicas, muros cercas e tapumes divisórios, bens de uso comum 
(cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, shoppings, templos, 

ginásios, estádios, hospitais, clínicas, escolas, farmácias, ainda que 
de propriedade privada), viadutos, passarelas, túnel, sinais de 
tráfego, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, 
inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, 
faixas e assemelhados, e ainda a colocação de adesivos em 
veículos ou embarcações que superem a dimensão de 4m2. 4. 
Proibir a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, banners, mesas 
para distribuição de material de campanha, distribuição de material 
de campanha e bandeiras no leito de todas as rodovias e vias 
públicas, seus canteiros centrais e acostamentos, com exceção dos 
passeios públicos (calçadas), desde que o material seja móvel e 
permita o livre tráfego dos transeuntes, em especial os deficientes 
físicos e visuais, podendo a Polícia Militar ou Guarda Municipal 
orientar quanto a retirada de propaganda em caso de obstrução da 
passagem. Caso não ocorra a imediata desobstrução da via pública, 
a 100ª Zona Eleitoral deverá ser comunicada visando ao imediato 
deslocamento do fiscal de propaganda até o local da infração, onde, 
se confirmado o fato, a propaganda será recolhida.  
5. Constatada a permanência de propaganda móvel entre 22h e 6h 
(art. 37, § 7º, Lei n. 9.504/97), fica autorizada, pela Polícia Militar ou 
Municipal, a remoção imediata da propaganda irregular, 
independente de notificação prévia e sem prejuízo da multa, em caso 
de reiteração da conduta vedada..  
6. Proibir a colocação de propaganda eleitoral fixa ou móvel sobre as 
rodovias BR-282 (Via Expressa), SC-401, SC-402, SC-403, SC-404, 
Governador Aderbal Ramos da Silva, SC-405 e SC-406, e 
respectivos acostamentos, canteiros centrais e faixas de domínio.  
7. Autorizar a remoção imediata, pela autoridade de trânsito 
competente, de propaganda eleitoral que obstrua calçada junto a 
vias públicas em que o limite de velocidade veicular seja igual ou 
superior a 60 Km/h, desde que realizado o registro fotográfico da 
infração e o contato imediato com o Juízo da 100ª Zona Eleitoral.  
8. Proibir a propaganda por guindastes, balões e outros meios que 
se assemelhem a outdoors.  
9. Proibir a utilização de carros de som em todo o território 
delimitado, ou seja, compreendido pelas avenidas Jornalista Rubens 
de Arruda Ramos, Osvaldo Rodrigues Cabral, Paulo Fontes, 
Governador Gustavo Richard, Silva Jardim e Mauro Ramos, no 
bairro Centro de Florianópolis, conforme mapa em anexo.  
Publique-se.  
Cumpra-se.  
Florianópolis, 2 de julho de 2014.  
Andrea Cristina Rodrigues Studer  
Juíza da 100ª Zona Eleitoral  
Ver seção ANEXOS.  

  
 



Ano 2014 113, Número  Florianópolis,  Página 39 segunda-feira, 7 de julho de 2014.

 

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 

ANEXOS 
 

Atos da Presidência 
 
 
Publicação n. 279-2104/CRIP - Anexo ao Edital n. 1/2014 
  
 CARGO: DEPUTADO ESTADUAL  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
40110  CLAITON SALVARO BROLESSI  SALVARO  476192014  
40240  ADAIR JOSE CERON  ADAIR CERON  476252014  
40777  ANTONIO CARLOS COELHO DE SOUZA  ANTONIO CARLOS  476312014  
40989  DEIVIDES JEAN ROSSI  DEIVIDES ROSSI  476342014  
40300  SERGIO JOSE GODINHO  SERGIO GODINHO  476262014  
40444  IRINEU BEREZANSKI  IRINEU BEREZANSKI  476272014  
40888  LUIZ ANTONIO DE CAMPOS  LUIZINHO CAMPOS  476332014  
40800  NEWTON LUIZ NEVES  NEWTON SCHÉ  476322014  
40122  IDAIR PEDRO PICCININ  PICCININ  476202014  
40567  LEONARDO SECCHI  LEONARDO SECCHI  476292014  
40007  ALEXANDRE LEMOS  ALEXANDRE LEMOS  476162014  
40640  NILTON CESAR HOLOVATY  NILMAR  476302014  
40001  LUIZ JUNIOR PERUZZOLO  LUIZ PERUZZOLO  476152014  
40010  SEBASTIÃO  IBERES LOPES MELO  PROFESSOR SEBASTIÃO  476172014  
40044  IVO KONELL  IVO KONEL  476182014  
40000  DAGOMAR ANTONIO CARNEIRO  DAGOMAR CARNEIRO  476142014  
40222  JULIO CESAR RONCONI  JULIO RONCONI  476242014  
40123  PATRÍCIO CARLOS DESTRO  PATRÍCIO DESTRO  476212014  
40140  GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE  GELSON ALBUQUERQUE  476222014  
31222  ADRIANO DE LIZ OLIVEIRA  ADRIANO DE LIZ  476072014  
31333  FERMINO FREITAS  DR. XIXA  476102014  
31023  FRANCISCO CARLOS DA SILVA  CHICO DO RABAZEDO  476052014  
31313  JOSE LUIZ VAZ  PROFESSOR JOSE LUIZ  476092014  
31777  ROGERIO DOS SANTOS CUNHA  ROGERIO CUNHA  476112014  
31123  SILVIO CESAR DE AZEVEDO E SOUZA  SILVIO CESAR AZEVEDO DE SOUZA  476062014  
40321  MARIÁ TEREZINHA NASCIMENTO PEREIRA  MARIAH NASCIMENTO PEREIRA  476522014  
17123  ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA  ADRIANO SANTOS  475942014  
19999  DARCI PIRES DE LIMA  DARCI CHUTANDO BALDE  475962014  
19159  KATIANE DOS SANTOS  KATIANE SANTOS  476442014  
19019  MAURI MATOS DE FREITAS  PROFESSOR MAURI  475952014  
19333  ODETE DE JESUS PRESTES DO NASCIMENTO  PROFESSORA ODETE DE JESUS  476452014  
40193  MARCELO SCHRUBBE  MARCELO SCHRUBBE  476232014  
40999  ITACIR JOÃO FIORESE  FICALLY - ITACIR FIORESE  476352014  
36123  CESAR HENRIQUE PEREIRA  CESAR PARANA  476122014  
36333  IZABEL NAKAGAWA  IZABEL  476502014  
36036  SALETE DE FÁTIMA ROCHA  SALETE ROCHA  476492014  
77193  JOSÉ DE SOUZA  ZECA BOMBEIRO  476432014  
77033  JORGE GODINHO DA SILVA  JORGE GODINHO DA SILVA  476422014  
28200  MISLENE APARECIDA SILVANO  MISLENE SILVANO  476482014  
28000  MARCO ANTONIO CARDOSO ABAD  MARCO ABAD  476032014  
28280  RONEI LIMA DA COSTA  RONEI COSTA  476042014  
17000  JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA  JOSE EDUARDO  475932014  
23612  ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA  ANDRÉ OLIVEIRA  476022014  
23455  APARECIDO VOLTOLINI  TAXISTA VOLTOLINI  476002014  
23023  JEAN HENRIQUE DA SILVA  JEAN HENRIQUE DA SILVA  475982014  
23456  RICARDO ZANATTA GUIDI  RICARDO GUIDI  476012014  
70555  BERNADETE INACIO LOPES SOUZA  BETHI  476542014  
70455  HAROLDO NEITZKE  HAROLDO  476402014  
70888  JOSÉ NILSON LINOS  LINO  476412014  
70128  JOÃO BERNARDO DA SILVA  JOÃOZINHO  476382014  
70000  JUAREZ SANTIAGO  JUAREZ SANTIAGO  476362014  
70123  LOURIVAL FERREIRA DE CASTILHO  LOURIVAL CASTILHO  476372014  
70201  RODRIGO CONRADI CEMA  RODRIGO CONRADI  476392014  
70456  SARA RICARDO DE MELO  SARA MELO  476532014  
36999  APOSTOLO NICOLAU PITSICA  APOSTOLO PITSICA  476132014  
40222  ROSA MARIA TESSER  ROSA MARIA/ROSE  476512014  
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23640  ELAINE REGINA POMPERMAYER OTTO  ELAINE OTTO  476472014  
23567  KARINA GONÇALVES  KARINA GONÇALVES  476462014  
23015  ODILON FERREIRA DE OLIVEIRA  ODILON FERREIRA DE OLIVEIRA  475972014  
23123  SANDRO DAUMIRO DA SILVA  SANDRO SILVA  475992014  
31234  MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  MARCO RODRIGUES  476082014  
40444  ELISEU CAMARGO MARTINS  ELISEU  476282014  

 
 
Publicação n. 280-2014/CRIP - Anexo ao Edital n. 2/2014 
   
CARGO: DEPUTADO ESTADUAL  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
15670   ABEL SCHROEDER  ABEL SCHROEDER  473292014  
15015   ADA LILI FARACO DE LUCA  ADA DE LUCA  473522014  
15343   AIDA RODRIGUES ZAPELINI  AIDA  473582014  
15010   ALDO SCHNEIDER  ALDO SCHNEIDER  473142014  
15487   ALDREY IOLANDA CABRAL  DINHA  473592014  
10777   ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA  XANDI FIGUEIREDO  473102014  
55432   ANA KARINA SCHRAMM MATUCHAKI  KARINA SCHRAMM  473652014  
10999   ANTONIO ALBERTO GOUVEIA GEBAILI  BETO GEBAILI  473112014  
15700   ANTÔNIO MAURO RODRIGUES DE AGUIAR  ANTONIO AGUIAR  473312014  
15444   CARLOS ALBERTO CHIODINI  CHIODINI  473262014  
15735   CARLOS ALBERTO MARTINS  CARLAO  473322014  
15016   CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI  CORUJA  473152014  
15191   CÉLIA MARIA E SILVA  CÉLIA  473542014  
55100   CLARIKENNEDY NUNES  KENNEDY NUNES  473402014  
55999   CLEONY LOPES BARBOZA FIGUR  CLEONY (CLÉO) FIGUR  473682014  
15400   DALMO CLARO DE OLIVEIRA  DOUTOR DALMO  473252014  
15000   DANILO JOSÉ REZINI  DANILO REZINI  473122014  
55000   DARCI DE MATOS  DARCI DE MATOS  473392014  
15234   DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT  DIRCE HEIDERSCHEIDT  473552014  
25777   ELCIO ROGÉRIO KUHNEN  DR. ELCIO  473382014  
15070   ELIETE CRESCENCIO  ELIETE  473532014  
25640   ELIZANE MARCOS DE FARIAS  ELIZANE MARCOS DE FARIAS  473632014  
15215   ELMIS MANNRICH  ELMIS  473212014  
15002   ELSA MARIA OLIVEIRA  ELSA  473502014  
15789   ERIKSON LINUS WANTOWSKI  ERIKSON WANTOWSKI  473342014  
10456   ERLON RIVAIL VEIGA  ERLON VEIGA  473092014  
15690   EVANDRO SOUZA DE ALMEIDA  EVANDRO ALMEIDA  473302014  
55282   GABRIEL SELL RIBEIRO  GABRIEL RIBEIRO  473442014  
15650   GEAN MARQUES LOUREIRO  GEAN LOUREIRO  473282014  
55123   GELSON LUIZ MERISIO  GELSON MERISIO  473422014  
55777   ISMAEL DOS SANTOS  ISMAEL DOS SANTOS  473462014  
55800   JEAN JACKSON KUHLMANN  JEAN KUHLMANN  473482014  
10123   JERONIMO ALVES FERREIRA  BISPO JERONIMO ALVES  473082014  
15777   JOAO CARLOS GONÇALVES  JOAO CARLOS GONÇALVES  473332014  
15600   JOÃO CARLOS GRANDO  GRANDO  473272014  
15007   JOEL JULIO DA COSTA  JOEL DA COSTA  473132014  
55111   JOSÉ NEI ASCARI  JOSÉ NEI ASCARI  473412014  
15315   KHALUCH ALDREY GARCIA  KHALUCH  473562014  
55900   LAURA BULHÕES BAPTISTA  LAURINHA BULHÕES  473672014  
15150   LUIZ FERNANDO CARDOSO  LUIZ FERNANDO (VAMPIRO)  473172014  
15157   MANOEL MOTA  MANOEL MOTA  473182014  
55055   MARCIA TEIXEIRA MAURICIO GODOI  MÁRCIA MAURÍCIO GODOI  473642014  
25000   MARISA HILBERT  MARISA HILBERT  473622014  
55555   MAURÍCIO JOSÉ ESKUDLARK  MAURICIO ESKUDLARK  473452014  
15220   MAURO DE NADAL  DE NADAL  473222014  
55858   MILTON HOBUS  MILTON HOBUS  473492014  
15180   MOACIR SOPELSA  MOACIR SOPELSA  473192014  
25104   NARCIZO LUIZ PARISOTTO  PARISOTTO  473362014  
25025   NILSO JOSÉ BERLANDA  BERLANDA  473352014  
15115   NILSO MACIESKI  MACIESKI  473162014  
25624   NIRDO ARTUR LUZ  PITANTA  473372014  
15321   RENATO LUIZ HINNIG  RENATO HINNIG  473242014  
55789   ROBERTO LUIZ SALUM  ROBERTO SALUM  473472014  
15270   ROMILDO LUIZ TITON  TITON  473232014  
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55678   ROSEMERI BARTUCHESKI  ROSE BARTUCHESKI  473662014  
15333   TASSIANA CAMPOS MACHADO  TASSI  473572014  
15012   THAMIRIS ALDREY CABRAL VIEIRA  THAMIRIS  473512014  
15200   VALDIR VITAL COBALCHINI  VALDIR COBALCHINI  473202014  
15915   VANIR ARAUJO FELICIANO  VANIR FELICIANO  473612014  
55200   WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  WANDERLEY AGOSTINI  473432014  
15834   YARA TEREZINHA GARCIA  YARA  473602014  
   
 
Publicação n. 281-2014/CRIP - Anexo ao Edital n. 3/2014 
 
CARGO: DEPUTADO FEDERAL  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
1567   ANALTO ROMALINO DA CUNHA  ANALTO ROMALINO DA CUNHA  472812014  
6565   ANGELA ALBINO  ANGELA ALBINO  473062014  
2020   ARIEL VIEIRA  ARIEL VIEIRA  472832014  
1234   CARLOS ALBERTO CAMPOS  BETO COAN  472722014  
1560   CELSO MALDANER  CELSO MALDANER  472802014  
5510   CESAR ANTONIO DE SOUZA  CESAR SOUZA  472902014  
1444   DALVA DA SILVA ASSINI  DALVA ASSINI  472962014  
5515   DIRLEI SIQUEIRA  DIRLEI SIQUEIRA  473042014  
1555   EDISON ADRIÃO ANDRINO DE OLIVEIRA  EDISON ANDRINO  472792014  
1515   EDSON BEZ DE OLIVEIRA  EDINHO BEZ  472772014  
4343   GUARACI EDSON FAGUNDES  GUARACI FAGUNDES  472892014  
1001   GUSTAVO HENRIQUE MACHADO  GUSTAVO MACHADO  472692014  
2510   JAIR ANTONIO MIOTTO  JAIR MIOTTO  472862014  
1505   JOAO OLINDINO KOEDDERMANN  DÃO KOEDDERMANN  472742014  
5588   JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING  JOÃO PAULO KLEINUBING  472932014  
5555   JOÃO RODRIGUES  JOÃO RODRIGUES  472912014  
2223   JORGINHO DOS SANTOS MELLO  JORGINHO MELLO  472852014  
5599   JOSÉ ALUÍSIO VIEIRA  DR. XUXO  472942014  
5571   JOSÉ CARLOS VARGAS MARIANO  ZÉ  472922014  
2577   JOVINO CARDOSO NETO  JOVINO CARDOSO  472872014  
2525   JULIETHE PEREIRA NITZ  JULIETHE NITZ  473022014  
1583   MAIRI CAVALHERI  MAIRI CAVALHERI  473002014  
5500   MARA REGINA NUNES HONORIO  MARA REGINA NUNES HONORIO  473032014  
1212   MARCELO NASCENTES PIRES  BISPO MARCELO PIRES  472712014  
2021   MARCIO AQUILES DA SILVA  MÁRCIO KIDO  472842014  
2012   MARIETA DE JESUS COSTA MARTINS  MARY  473012014  
1055   MARILISE BARBARA BEERLI KIRSTEN  BARBARA KIRSTEN  472952014  
1570   MAURO MARIANI  MAURO MARIANI  472822014  
1501   RENATA VIEIRA  RENATA VIEIRA  472972014  
1010   RIDEVALDO BEZERRA GOMES  PASTOR GOMES  472702014  
1414   ROBERTO ROCHA RECKZIEGEL  ROBERTO RECKZIEGEL  472732014  
1510   ROGERIO MENDONÇA  PENINHA  472762014  
1509   RONALDO JOSÉ BENEDET  RONALDO BENEDET  472752014  
5544   SOLANGE GARCIA ROCHA  SOLANGE GARCIA  473052014  
1545   TANIA HERONDINA DE ANDRADE  TANIA HEIDERSCHEIDT  472992014  
1516   VALDIR COLATTO  VALDIR COLATTO  472782014  
2733   VANDERLEI ROBERTO CARDOSO  VANDERLEI CARDOSO  472882014  
1522   VANESSA REGINA DA FONSECA  VANESSA FONSECA  472982014  
 
 
Publicação n. 282-2014/CRIP - Anexo ao Edital n. 4/2014 
 
CARGO: DEPUTADO ESTADUAL  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
11130   ALTAIR DA SILVA  ALTAIR SILVA  474912014  
11211   ALVANIR FERNANDO ZUSE  ZUSE  474962014  
11222   ANDRÉ FRETA MAY  DEKA MAY  474972014  
11135   ANTÔNIO VIDAL PAGANI  TONINHO PAGANI  474922014  
11022   CARMELINA ALVES FILHA BARJONA  CARMELINA BARJONA  475162014  
11432   CARMEM MARIA SAVI  CARMEM SAVI  475222014  
11444   CLAUDINEY DE PAULO IRMÃO  CLAUDINEY IRMÃO  475052014  
11999   ERNESTO BERNARDINO  ERNESTO BERNARDINO  475142014  
11911   FÁBIO FRANCISCO FLOR  FÁBIO FLOR  475132014  
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11010   FELIPE VOIGT  FELIPE VOIGT  474872014  
11345   GELSON LUIZ PADILHA  GELSON PADILHA  475032014  
11580   GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA  GERVÁSIO SILVA  475082014  
11250   GILDO LUIZ MASSELAI  GILDO MASSELAI  475002014  
11622   IDIVAR PLACIDO PASINATO  PASINATO  475102014  
11555   JASLLANA AZEVEDO VALLANI  JASLLANA VAILLANI  475242014  
11333   JOÃO ANTÔNIO HEINZEN AMIN HELOU  JOÃO AMIN  475022014  
11611   JOÃO ROMÃO  JOÃO ROMÃO  475092014  
11193   JOHNNY EURICO COELHO  JOHNNY COELHO  474952014  
11234   JOSÉ MILTON SCHEFFER  ZÉ MILTON  474992014  
11123   JOSUÉ PEREIRA  JOSUÉ PEREIRA  474902014  
11145   KLEBER ROBERTO LOPES ROSA  KLEBER DA KEK  474932014  
11223   LAIS COELHO DOS SANTOS  LAIS  475202014  
11533   LUIZ FRANCISCO KARAM LEONI  LUIZ LEONI  475072014  
11477   MÁRCIA REGINA CLEMENTE GUEDES  DRA GUEDES  475232014  
11111   MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI  BETH TISCOSKI  475172014  
11321   MARLENE DE FÁTIMA KAYSER DA ROSA  MARLENE KAYSER  475212014  
11777   OSVALDO GERN  OESVALDO GERN  475122014  
11369   PEDRO HENRIQUE DUCKER BASTOS  PEDRO BASTOS  475042014  
11456   RENATO NUNES DE OLIVEIRA  RENATINHO  475062014  
11233   RENO LUIZ CARAMORI  RENO CARAMORI / RENO  474982014  
11011   RONALDO ROGÉRIO WAN-DALL  RONI WAN-DALL  474882014  
11113   SÉRGIO JOÃO WILDNER  MAJUVA  474892014  
11711   SIDNEY SABEL  SIDNEY SABEL  475112014  
11000   SILVIA MARIA DIAS  SILVIA MARIA  475152014  
11311   SÍLVIO DREVECK  SÍLVIO DREVECK  475012014  
11190   SUELI APARECIDA DE SOUZA  SUELI APARECIDA DE SOUZA  475182014  
11166   VALMIR FRANCISCO COMIN  VALMIR COMIN  474942014  
11200   VIVAN TAMAI  VIVIAN TAMAI  475192014  
 
 
Publicação n. 283-2014/CRIP - Anexo ao Edital n. 5/2014 
 
CARGO: GOVERNADOR  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
55   JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  RAIMUNDO COLOMBO  472642014  
   
CARGO: VICE-GOVERNADOR  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
55   EDUARDO PINHO MOREIRA  EDUARDO PINHO MOREIRA  472632014  
   
CARGO: SENADOR  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
155   DÁRIO ELIAS BERGER  DÁRIO  472652014  
   
CARGO: 1º SUPLENTE  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
155  PAULO GILBERTO GOUVÊA DA COSTA  PAULO GOUVÊA  472662014  
   
CARGO: 2º SUPLENTE  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
155  SILVANIA DA SILVA MACHADOS DOS SANTOS  SILVANIA SANTOS  472672014  
   
 
Publicação n. 284-2014/CRIP - Anexo ao Edital n. 6/2104 
 
CARGO: GOVERNADOR  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
21   MARLENE DE SOUZA SOCCAS SAZAN  MARLENE SOCCAS  473702014  
   
CARGO: VICE-GOVERNADOR  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
21   VALDELIR LUIZ  VALDELI  473712014  
   
CARGO: DEPUTADO FEDERAL  
Número  Nome  Opção de nome  Nº Protocolo  
2121  CAROLINE BELLAGUARDA DE AZEVEDO  CAROL BELLAGUARDA  473722014  
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