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EDITAL Nº 01/2022 

 

O Presidente da Federação de Consórcios, Associações de 
Municípios e Municípios de Santa Catarina – FECAM, Prefeito 
CLENILTON CARLOS PEREIRA, no uso de suas atribuições 
estatutárias 

 
 
CONVOCA: 
 

Os Prefeitos e Prefeitas dos municípios associados à FECAM, em dia com suas 

obrigações estatutárias, para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da entidade, a ser 
realizada na modalidade mista (presencial e virtual), com a seguinte ordem do dia: 
 
 
Data:  
31 de janeiro de 2022 
 
Horário:  
14h00min – 1ª convocação: Maioria absoluta dos associados (art. 29, I) 
14h15min – 2ª convocação: Um terço dos associados (art. 29, II) 
14h30min – 3ª convocação: Qualquer número de associados (art. 29, III)  
 
Local:   
Auditório Antonieta de Barros – ALESC   
Palácio Barriga Verde  

R. Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC 
 
O link da Sala Virtual para a votação será disponibilizado na semana da realização 
da AGO. 
 
Pauta: 
 
1. Análise e apreciação do Balanço Anual, Prestação de Contas e Relatório das 
Atividades do exercício de 2021; 
2. Aprovação do Plano de Trabalho; 
3. Eleição e Posse do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, conforme determina 
Título VI – “Da Eleição”, do Estatuto Social da FECAM. 
 
A Comissão Eleitoral será nomeada por ato do Conselho Executivo, nos termos e 
no prazo estabelecido pelo Estatuto Social. Eventuais questionamentos ou envio 
documentos relativos ao procedimento eleitoral deverão ser encaminhados 
exclusivamente para o e-mail: eleicoes@fecam.org.br.    
 
 

Florianópolis-SC, 11 de janeiro de 2022. 
 

 
 
 

CLENILTON CARLOS PEREIRA 
Presidente da FECAM 
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RESOLUÇÃO Nº 73/2022 

 

O Conselho Executivo da Federação de Consórcios, 
Associações de Municípios e Municípios de Santa 
Catarina – FECAM, nos termos do art. 37, §4º do Estatuto 
Social da FECAM 

 
 
RESOLVE: 
 

Nomear os membros da Comissão Eleitoral para o Processo Eleitoral da 
FECAM no ano de 2022, que será constituída pelos seguintes membros: 

 
1. CLÁUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, prefeito de Guarujá do Sul-SC;  
2. ARI ALVES WOLINGER, prefeito de Ponte Alta do Norte-SC;  
3. DEYVISON DA SILVA DE SOUZA, prefeito de Pescaria Brava-SC 
4. SISI BLIND, Diretora Executiva – art. 37, §4º do Estatuto Social. 

 
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Florianópolis/SC, 18 de janeiro de 2021. 
 
 
 

 
CLENILTON CARLOS PEREIRA 

Prefeito de Araquari-SC 
Presidente da FECAM 
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RESOLUÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 01/2022 

 

A Comissão Eleitoral da Federação de Consórcios, Associações de 

Municípios e Municípios de Santa Catarina – FECAM, no uso de suas 

atribuições estatutárias, 

 

RESOLVE: 

 

Publicar o Regulamento das Eleições para o Conselho Executivo e o 

Conselho Fiscal da FECAM para o período 2022/2023, a seguir: 

 

Data e Local da Assembleia Geral Ordinária 

 

1 - Informar o dia 31 de janeiro de 2022 destinado à realização da Assembleia 

Geral Ordinária para eleição do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal da 

Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa 

Catarina – FECAM, conforme edital nº 01/2022, conforme prazo estabelecido 

no Art. 21, Inciso I, do Estatuto da FECAM. 

 

Indicação dos Candidatos 

 

2 - As indicações dos(as) prefeitos(as) candidatos(as) aos cargos no Conselho 

Executivo ou no Conselho Fiscal da FECAM deverão ser feitas pelas associações 

de municípios até 19 de janeiro de 2022, 09 (nove) dias úteis antes da 

Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 37, § 1º do Estatuto da FECAM, 

mediante o envio dos nomes em ofício dirigido à Comissão ELeitotal no horário 

comercial (8h30 à 17h30), para o e-mail eleicoes@fecam.org.br, sendo facultada 

a cada Associação a indicação de até 3 (três) prefeitos(as) para concorrerem em 

chapas distintas. 

 

2.1 – O rol de indicações será publicado no DOM às 19 horas do último dia de 

prazo. 
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3 - Em caso de omissão da associação na indicação dos nomes para compor as 

chapas às eleições na FECAM, o(a) prefeito(a) de município filiado e em dia com 

as obrigações estatutárias poderá formalizar sua intenção de concorrer a um 

dos cargos do Conselho Executivo ou do Conselho Fiscal até 20 de janeiro de 

2021, 08 (oito) dias úteis antes da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 

37, § 2º do Estatuto da FECAM, mediante envio de ofício dirigido à Comissão 

Eleitoral. 

 

3.1 – Havendo novas indicações, o rol será novamente publicado. 

 

Registro, Impugnação, Homologação e Publicação das Chapas 

 

4 - O pedido de registro das chapas completas com os nomes dos(as) 

prefeitos(as) para compor o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal, com as 

indicações das associações de municípios ou das indicações individuais dos 

prefeitos, serão registradas na sede da FECAM até 24 de janeiro de 2021, 06 

(seis) dias úteis antes da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 37, § 3º do 

Estatuto Social da FECAM. 

 

4.1 - A adesão do(a) prefeito(a) a uma chapa o impede de participar de qualquer 

cargo em outra chapa. 

 

4.2 -  A composição do Conselho Executivo na(s) chapa(s) a ser(em) inscrita(s) 

deverá(ão) obrigatoriamente conter um representante de cada macrorregião, 

identificadas no art. 37, I, alíneas “a)” até “h)” do Estatuto Social. 

 

4.3 – Os membros da(s) chapa(s) para o Conselho Executivo e Conselho Fiscal 

a ser(em) inscrita(s) deverá(ão) obrigatoriamente estar em dia com suas 

obrigações com a entidade, conforme disposto no art. 12 do Estatuto Social.  

 

5 - O pedido de registro da(s) chapa(s) será publicada no Site Oficial da FECAM 

no último dia do prazo para registro, 24 de janeiro de 2022, às 19h. 
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6 - A Comissão Eleitoral reunir-se-á no primeiro dia útil após a data do registro, 

25 de janeiro de 2022, conforme art. 37, § 4º do Estatuto Social da FECAM, 

para analisar, impugnar, homologar e publicar as chapas registradas. 

 

7 - Caberá pedido de impugnação ao registro da(as) chapa(as), ou recurso contra 

seu indeferimento, em até 1 (um) dia útil da publicação do registro, que serão 

analisados pela Comissão Eleitoral, conforme Art. 37, parágrafo 5º do Estatuto 

da FECAM. 

 

8 - A homologação final da(s) chapa(s) será publicada no DOM. 

 

Votação 

 

9 - A votação será conduzida pelo Presidente da FECAM, conforme Art. 29, 

inciso II, letra a, do Estatuto da FECAM. 

 

9.1 – Havendo mais de uma chapa, poderá ocorrer votação nominal. 

 

10 – Cada associado da FECAM, em dia com suas obrigações com a entidade, 

terá direito a 1 (um) voto, não sendo admitido o voto por procuração, conforme 

disposto no art. 26, caput e §2º do Estatuto Social.  

 

Posse dos Membros do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal 

 

11 - Assim que a Comissão Eleitoral der conhecimento da chapa vencedora, o 

Presidente da FECAM, que preside a Assembleia Geral Ordinária, encaminhará 

os procedimentos oficiais de posse e transmissão do cargo aos membros do 

Conselho Executivo e do Conselho Fiscal eleitos, que acontecerão logo após o 

processo eleitoral. 

 

Disposições Finais 

 

12 - O mandato dos Conselhos Executivo e Fiscal será de um ano, podendo ser 

reeleitos para o mesmo cargo uma única vez. 
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13 - Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

14 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Florianópolis-SC, 18 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 

ARI ALVES WOLINGER 
Prefeito de Guarujá do Sul-SC 

 
 
 

 
CLÁUDIO JUNIOR 
WESCHENFELDER 

Prefeito de Ponte Alta do Norte-SC 
 

 
 
 
 

DEYVISON DA SILVA DE SOUZA 
Prefeito de Pescaria Brava-SC 

 

 
 
 
 

SISI BLIND 
Diretora Executiva da FECAM 
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COMUNICADO 

 

A Federação de Consórcios, Associações de 
Municípios e Municípios de Santa Catarina – 
FECAM, atendendo ao disposto no item 3.1 da 
Resolução da Comissão Eleitoral nº 01/2022 

 

COMUNICA: 

 

Os nomes dos prefeitos e prefeitas indicados pelas Associações de 

Municípios para o procedimento eleitoral do ano de 2022, atendendo ao 

disposto no art. 37, §1º do Estatuto Social da FECAM, juntamente com 

as auto indicações de prefeitos e prefeitas, realizadas nos termos do art. 

37, §2º do Estatuto Social da FECAM: 

 

Nome Município Associação  

OSCAR MARTARELLO XANXERÊ AMAI 

RAFAEL CALZA BOM JESUS AMAI 

DORIVAL CARLOS BORGA VIDEIRA AMARP 

OLMIR PAULINHO BENJAMINI PIRATUBA AMAUC 

PAULO JOSÉ DEITOS PERITIBA AMAUC 

VANDERLEI CANCI IRANI AMAUC 

BENTO FRANCISCO SILVY VITOR MEIRELES AMAVI 

JOSÉ CONSTANTE AGROLÂNDIA AMAVI 

MARCELO TADEO ROCHA LAURENTINO AMAVI 

CLEOMAR JOSÉ MANTELLI PALMA SOLA AMEOSC 

IVAN JOSÉ CANCI ACHIETA AMEOSC 

VALDIR RUBERT MONDAÍ AMEOSC 

LUZIA ILIANE VACARIN CUNHA PORÃ AMERIOS 

VANDERLEI BONALDO S. MIGUEL DA BOA VISTA AMERIOS 

GISLAINE DIAS DA CUNHA SOMBRIO AMESC 

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA SÃO JOÃO DO SUL AMESC 

ÉLCIO ROGÉRIO KUHNEN CAMBORIÚ AMFRI 

NILZA NILDA SIMAS ITAPEMA AMFRI 

TIAGO MACIEL BALTT BALNEÁRIO PIÇARRAS AMFRI 
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GIANFRANCO VOLPATO IBICARÉ AMMOC 

NILVO DORINI CAPINZAL AMMOC 

JULIANO SCHNEIDER LUZERNA AMMOC 

JORGE AUGUSTO KRUGER TIMBÓ AMVE 

RAFAEL CALEFFI S. LOURENÇO DO OESTE AMNOROESTE 

SILVANO DE PARIZ QUILOMBO AMNOROESTE 

VALDELÍRIO LOCATELLI DA CRUZ JUPIÁ AMNOROESTE 

CLODOALDO BRIANCINI CORDILHEIRA ALTA AMOSC 

NÉVIO ANTÔNIO MORTARI PAIAL AMOSC 

RUDI MIGUEL SANDER SÃO CARLOS AMOSC 

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA MONTE CASTELO AMPLANORTE 

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER VARGEM AMPLASC 

SÔNIA SALETE VEDOVATTO MONTE CARLO AMPLASC 

VOLCIR CANUTO BRUNÓPOLIS AMPLASC 

JORGE LUIZ KOCH ORLEANS AMREC 

ADRIANO BORNSCHEIN SILVA JOINVILLE AMUNESC 

CAIO CÉSAR TREML RIO NEGRINHO AMUNESC 

RODRIGO ADRIANY DAVID GARUVA AMUNESC 

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA SANTA CECÍLIA AMURC 

JAIR DA SILVA RIBEIRO FREI ROGÉRIO AMURC 

AGNALDO FILIPPI PEDRAS GRANDES AMUREL 

HÉLIO ALBERTON JÚNIOR GRÃO-PARÁ AMUREL 

NERI VANDRESEN RIO FORTUNA AMUREL 

ANTÔNIO CERON LAGES AMURES 

JOÃO CIDINEI DA SILVA ANITA GARIBALDI AMURES 

MARIZA COSTA URUBICI AMURES 

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ AMVALI 

DOUGLAS ELIAS DA COSTA BARRA VELHA AMVALI 

DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL CANELINHA GRANFPOLIS 

GILMAR SANI ALFREDO WAGNER GRANFPOLIS 

ORVINO COELHO DE ÁVILA SÃO JOSÉ GRANFPOLIS 

 

Florianópolis-SC, 20 de janeiro de 2022. 

 

COMISSÃO ELEITORAL 
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Ofício nº 028/2022 

 

Alfredo Wagner, 24 de janeiro de 2022  

Excelentíssimo 

Sr. Milton Sander 

Presidente da Fecam 

 

Senhor Presidente, 

 

 Cumprimentando-o mui respeitosamente, venho através deste manifestar meu apoio às 

chapas que estão concorrendo à Presidência da Fecam, porém neste momento, não consigo 

efetivamente fazer parte de uma delas, haja vista a importância que tem este trabalho que é 

tão bem desenvolvido por esta Federação.  

 

Aproveito a oportunidade para reiterar os votos de estima e apreço.  

 

Certo da vossa compreensão, agradeço. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LUZERNA 

 

Ofício nº 001/2022/Gabinete do Prefeito/PML 

 

Luzerna/SC, 25 de janeiro de 2022. 

 

À Comissão Eleitoral 2022 da FECAM, 

 

JULIANO SCHNEIDER, brasileiro, Prefeito da cidade de Luzerna/SC, 

portador do CPF n. 005.113.009-21, vem, através do presente Ofício, em atenção 

ao registro de chapas realizado para as eleições de gestão 2022 da FECAM, 

dizer e requerer o que adiante segue: 

Frente a proximidade do pleito eleitoral de gestão da FECAM 2022 

(31/01/2022), três chapas foram registradas. Contudo, insta salientar que a 

chapa registrada pelo candidato à Presidência, Sr. Clézio José Fortunato, incluiu 

meu nome como membro do Conselho Executivo (3º Vice-presidente) de forma 

indevida e sem qualquer autorização. 

Dessa forma, a fim de não gerar maiores transtornos na realização 

das eleições e, levando em conta que meu nome foi utilizado de forma 

completamente indevida, solicito à Comissão Eleitoral 2022 da FECAM que 

proceda a exclusão do meu nome como integrante da chapa registrada pelo 

Sr. Clézio José Fortunado. 

 

 

JULIANO SCHNEIDER 
Prefeito 

Munícipio de Luzerna 

JULIANO 

SCHNEIDER:

0051130092

1

Assinado de forma 

digital por JULIANO 

SCHNEIDER:005113

00921 

Dados: 2022.01.25 

10:27:18 -03'00'
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CLAUDIO JUNIOR 

WESCHENFELDER:0612666

7948

Digitally signed by CLAUDIO JUNIOR 

WESCHENFELDER:06126667948 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=14030336000101, 

ou=presencial, cn=CLAUDIO JUNIOR 

WESCHENFELDER:06126667948 

Date: 2022.01.25 16:16:21 -03'00'
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL – 

ELEIÇÃO 2022 FECAM 

 

 

CLEZIO JOSÉ FORTUNATO Prefeito Municipal de São João do Itaperiú, 

representando a Chapa 3, que concorre ao pleito eleitoral para a escolha dos 

dirigentes da FECAM, vem até Vossa Excelência, por intermédio do seu procurador 

constituído (instrumento procuratório em anexo), com base no artigo 37, § 5º do 

Estatuto da Entidade e item 7 da Resolução da Comissão Eleitoral n. 01/2022, para 

interpor RECURSO contra a decisão da Comissão Eleitoral de 25 de janeiro de 2022, 

que não homologou o registro da Chapa 03 e homologou aquele da Chapa 01, o que 

faz com base nos argumentos aqui expostos. 

 

1. Razões deduzidas no presente recurso. 

No presente recurso será demonstrado que a decisão da Comissão Eleitoral que 

homologou o registro da Chapa 01 e não homologou o registro da Chapa 03, ora 

recorrente, se deu ao arrepio das normas que regem o processo eleitoral, pois:  

a) a Chapa 03 não foi convocada para a sessão de análise dos pedidos de 

registro. Ofensa ao devido processo legal; 

b) não foi oportunizada à Chapa 03 a apresentação de defesa quanto às 

eventuais deficiências no pedido de registro apontados pela Comissão 

Eleitoral. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88; art. 37, 

§ 5º do Estatuto da FECAM); 

c) não foi oportunizado à Chapa 03 a substituição de candidatos e/ou 

complementação de candidatos. Ofensa ao contido nos arts. 10 e 13 da Lei 

n. 9.504/97, aplicada subsidiariamente ao processo eleitoral da FECAM; 

d) a Chapa 01 não está completa, já que apresenta 06 (seis) candidatos efetivos 

e apenas 01 (um) suplente ao Conselho Fiscal, em desacordo com o contido 

no art. 30 do Estatuto da FECAM, c/c item 4 da Resolução n. 01/2022. 
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Com base em tais argumentos, serve o presente recurso para provocar a 

anulação da deliberação da Comissão Eleitoral tomada no dia 25 de janeiro próximo 

passado, nos termos do pedido final aqui deduzido. 

 

2. Ofensa ao devido processo legal, ante a não convocação da Chapa 03 para 

acompanhar a reunião que analisou os pedidos de registro das chapas. 

É princípio balizar aplicável a todo e qualquer processo, o respeito ao 

devido processo legal, insculpido na CF/88, em seu art. 5º, do qual decorre a 

necessidade de as partes acompanharem a tramitação dos processos em que figuram 

como interessadas, podendo, inclusive, apresentar manifestação, se for o caso. 

Vale dizer, não haverá sessão secreta para julgamento de processos. De 

igual modo, não deve haver sessão de julgamento sem que seja dado conhecimento 

às partes da data, hora, local e forma da sua realização, para que estas, em havendo 

necessidade e interesse, possam acompanhar o ato. 

Todavia, no presente caso não houve o devido cuidado por parte da ilustre 

Comissão eleitoral, que deixou de comunicar a Chapa 3 a data, hora, local e forma da 

realização da sessão de apreciação dos pedidos de registros, malferindo assim, um 

direito fundamental. 

Desse modo, não há outro remédio que não seja a anulação da deliberação 

da Comissão Eleitoral ocorrida no último dia 25 de janeiro, para que outra seja 

marcada, com a intimação da Chapa ora recorrente, para acompanhar a sessão, 

oportunizando assim, o contraditório e ampla defesa. 

 

3. Da necessidade de assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

De início, cumpre registrar que todos os candidatos cujos nomes estão 

inscritos na Chapa 03, foram indicados pelas respectivas associações de municípios, 

consoante se infere dos dados divulgados pela FECAM. Logo, tendo havido 
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disponibilização dos nomes pelo meio e forma adequados, não há que se falar em 

descumprimento de qualquer regra. 

A Chapa 03, representada por Clezio José Fortunato, teve seu registro 

indeferido pela Comissão Eleitoral sob a alegação de não preenchimento das 

condições previstas no Estatuto da FECAM (art. 37, I), ante a desistência de um 

candidato inscrito na referida Chapa. 

Ocorre que, a decisão foi proferida sem que fosse oportunizada 

manifestação pela Chapa 03, cujo pedido de registro ocorreu no prazo estabelecido, 

o que contraria o contido expressamente no Estatuto da FECAM: 

Art. 37. A eleição do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, ocorrerá da 
seguinte forma: 

[...] 

§ 4º A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho Executivo e constituída pelo 
Direito Executivo da FECAM, sem direito à voto, e por três prefeitos de 
municípios filiados não integrantes da chapa que concorrerá à eleição, reunir-
se-á no primeiro dia útil após a data do registro para analisar, impugnar, 
homologar e publicar a(s) chapa(s) de candidatos para os cargos do Conselho 
Executivo e do Conselho Fiscal da FECAM. 

§ 5º Caberá pedido de impugnação ao registro da chapa, até um dia útil da 
publicação do registro, assegurada ampla defesa e o contraditório. 

[...]. 

Desde logo é preciso dizer que o direito ao contraditório e à ampla defesa 

consignado no § 5º do art. 37 do Estatuto da FECAM, deve ser observado tanto nos 

casos de impugnação oferecida por chapa concorrente, como nos casos de análise 

de ofício, consoante se infere da regra prevista no § 4º do art. 37 do Estatuto. 

Aliás, o direito ao contraditório e à ampla defesa não é apenas um direito 

regulamentar previsto em normas estatutárias da Entidade ou regulamentares, trata-

se, pois, de um princípio constitucional alçado à condição de direito fundamental, ante 

a sua previsão no texto da CF/88 (art. 5º, LV). 

Desse modo, ainda que não tivesse sido oferecida impugnação ao pedido 

de registro de Chapa, a análise da Comissão Eleitoral, seja mediante impugnação de 
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ofício (conforme redação do § 4º do artigo 37 do Estatuto) ou na análise das condições 

de registrabilidade, é essencial a oitiva da chapa em relação à qual pende qualquer 

situação eventualmente impeditiva do registro requerido. 

Desse modo, não tendo sido respeitado o princípio constitucional do 

contraditório e ampla defesa previsto no art. 5º, LV da CF/88, no art. 37, § 5º do 

Estatuto da FECAM e item 7 da Resolução n. 01/2022, a decisão recorrida é 

absolutamente nula, devendo, pois, ser reformada, concedendo-se prazo adequado 

para a Chapa recorrente apresentar sua manifestação quanto às eventuais 

pendências em seu pedido de registro.  

 

4. Necessidade de concessão de prazo para substituição de candidato e/ou 

complementação de chapa. Aplicação subsidiária das regras da Lei n. 9.504/97. 

Conquanto a legislação intestina da FECAM seja omissa quanto à 

possibilidade de substituição de candidato, cujo nome constou no pedido de registro 

de chapa, a Lei Eleitoral (Lei n. 9.504/97) tem previsão expressa quanto ao tema, 

prevendo a possibilidade de substituição de candidatos após o prazo de registro de 

candidatura, verbis: 

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for 
considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do 
registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado. 
[...]. 

Ademais, a própria complementação de chapa é admitida pela Lei Eleitoral, 

consoante se observa da regra contida no art. 10, § 5º. Logo, em razão da omissão 

da legislação intestina da FECAM, aplica-se subsidiariamente a Lei n. 9.504/97, com 

a concessão de prazo razoável para que a Chapa 03 possa substituir candidatos e/ou 

complementar a Chapa. 

Com base em tais razões, deve o presente recurso ser provido para, 

anulando a decisão recorrida, conceder prazo razoável para que a Chapa recorrente 

promova a substituição de candidatos e/ou complemente a composição. 
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5. Regras de composição de chapa de acordo com o Estatuto da FECAM. 

De acordo com o contido no item 4 da Resolução n. 01/2022 da Comissão 

Eleitoral da FECAM, cada Chapa que pretende concorrer à eleição para o Conselho 

Executivo e Fiscal, deverá apresentar o pedido de registro no prazo estabelecido, 

contendo Chapa completa, vejamos: 

Registro, Impugnação, Homologação e Publicação das Chapas 

4 – O pedido de registro das chapas completas com os nomes dos(as) 

prefeitos(as) para compor o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal, com as 

indicações das associações de municípios ou das indicações individuais dos 

prefeitos, serão registradas na sede da FECAM até 24 de janeiro de 2021 (sic), 

06 (seis) dias úteis antes da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 36, § 3º 

do Estatuto Social da FECAM. 

Para ser considerada completa, a chapa requerente deverá apresentar 

candidatos para ocupar todas as vagas previstas no Conselho Executivo (08 vagas), 

consoante art. 28, caput1 e Conselho Fiscal (7 titulares e 6 suplentes), conforme art. 

302 do Estatuto da FECAM. 

Da leitura conjugada da regra prevista no art. 30 com aquela do § 1º do art. 

373, tem-se que, no caso do Conselho Fiscal, cada chapa concorrente deverá indicar 

7 candidatos efetivos e 6 suplentes. 

                                                             
1 Art. 28. O Conselho Executivo será eleito em Assembleia Geral Ordinária dentre os prefeitos de municípios 

filiados, e compõe-se dos seguintes membros: 

I – Presidente; 

II – 1º Vice-presidente; 

III – 2º Vice-presidente; 

IV – 3º Vice-presidente; 

V – 1º Tesoureiro; 

VI – 2º Tesoureiro; 

VII – 1º Secretário; 

VIII – 2º Secretário. 
2 Art. 30. O Conselho Fiscal será constituído por 7 (sete) membros efetivos e o número de suplentes necessários 

para atender ao disposto no § 1º do Art. 37, que serão eleitos juntamente com o Conselho Executivo em 

Assembleia Geral Ordinária. 
3 Art. 37. A eleição do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, ocorrerá da seguinte forma: 

[...] 

§ 1º Cada associação de Municípios não contempladas no Conselho Executivo terão uma vaga assegurada no 

Conselho Fiscal, conforme Art. 30. 
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A dicção dos dispositivos estatutários invocados é de clareza solar e não 

permite outra conclusão. Veja-se em detalhes. 

As 21 associações de municípios foram agrupadas em 8 macrorregiões, 

conforme o disposto no inciso I do art. 37 do Estatuto, tendo cada uma das 

macrorregiões designadas direito a ter um representante na composição do Conselho 

Executivo, completando assim as 8 vagas previstas no art. 28 do Estatuto. 

As associações de municípios que integram as respectivas macrorregiões 

que não tenham sido contempladas com vaga no Conselho Executivo, terão direito a 

ter um representante de cada uma delas no Conselho Fiscal. 

Das 21 associações, 8 já integram ao Conselho Executivo, remanescendo 

13 associações para serem contempladas no Conselho Fiscal. 

O número de Conselheiros Fiscais efetivos é fixo, ou seja, 07 membros (art. 

30 Estatuto). Logo, das 13 associações remanescentes, 7 terão assento no Conselho 

Fiscal, na condição de membro efetivo e 06 na condição de membro suplente. Essa 

é, pois, a correta dicção da redação contida no § 1º do art. 37 do Estatuto da FECAM. 

Em resumo, tem-se a seguinte distribuição das 21 associações: 

a) Conselho Executivo: 8 membros, sendo um prefeito(a) de cada 

associação; 

b) Conselho Fiscal Efetivo: 7 membros, sendo um prefeito(a) de cada 

associação não contemplada no Conselho Executivo; 

c) Conselho Fiscal Suplente: 6 membros, sendo um prefeito(a) de cada 

associação não contemplada nas letras “a” e “b” acima. 

 

6. Irregularidade na composição da Chapa 01. Número de membros do Conselho 

Fiscal inferior àquele estabelecido no art. 30 do Estatuto da FECAM. Ofensa ao 

contido no item 4 da Resolução n. 01/2022. 
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Tendo presente a baliza normativa prevista no art. 30 c/c § 1º do art. 37 do 

Estatuto da FECAM, cabe analisar o pedido de registro da Chapa 01 para aferir o 

atendimento pleno às regras estatutárias. 

O pedido de registro formulado pelo Prefeito Jorge Luiz Koch, 

representando a Chapa 01 apresenta a seguinte composição: 

a) Conselho Executivo: 08 membros; 

b) Conselho Fiscal Efetivo: 07 membros, sendo que um deles comunicou 

à Entidade, no dia 24 de janeiro de 2022 que não integrará qualquer 

chapa, restando, portanto, apenas 06 candidatos; 

c) Conselho Fiscal Suplente: 01 candidato. 

Sem maiores delongas, tem-se que a homologação do registro da Chapa 

01 se deu ao arrepio das normas estatutárias, em especial ao contido no art. 30 c/c § 

1º do art. 37, ambos do Estatuto Social da FECAM. 

A decisão da Comissão Eleitoral, ora recorrida, causa ainda mais espanto, 

eis que não homologou o registro da Chapa 03, ora Recorrente, sob a alegação de 

não apresentação de chapa completa. 

Afinal, qual a regra foi utilizada para deferir o registro da Chapa 01, já que 

a mesma está em situação semelhante a Chapa 03? 

Nesse estado de coisas e visando sanar as irregularidades perpetradas, o 

presente recurso deve ser provido para anular a decisão recorrida para indeferir o 

registro da Chapa 01, ou, alternativamente, conceder prazo para complementação, 

mediante a indicação dos candidatos faltantes. 

 

7. Pedidos. 

Ante as considerações aqui expostas, requer seja conhecido e provido o 

presente recurso, eis que próprio e tempestivo, para anular a decisão da Comissão 

Eleitoral tomada no último dia 25 de janeiro próximo, referente à análise dos pedidos 
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de registro de chapas, em razão das ilegalidades apontadas nas razões do presente 

recurso. 

Como consequência da anulação da decisão recorrida, requer: 

a) seja concedido prazo para a Chapa 03, ora Recorrente, promover a 

substituição e /ou complementação de candidatos, nos termos 

estatutários e da Lei n. 9.504/97; 

b) alternativamente, seja reaberto prazo para que todas as chapas 

complementem seus registros; 

c) subsidiariamente, seja indeferido o pedido de registro da Chapa 01, por 

não cumprir a regra prevista no art. 30, caput, c/c § 1º do art. 37, ambos 

do Estatuto Social da FECAM, eis que há vício formal no registro; 

d) indeferido o registro da chapa 01 e, acaso mantida a não homologação 

das Chapas 02 e 03, seja reaberto o processo eleitoral, com prazo para 

inscrição de novas chapas. 

Requer ainda seja juntada aos autos do registro de chapas a cópia integral 

do áudio e vídeo da sessão da Comissão Eleitoral realizada no último dia 25 de janeiro 

de 2022, que analisou os pedidos de registro de chapas, atentando-se ao princípio da 

transparência. 

Requer a intimação prévia de todos os atos praticados pela Comissão 

Eleitoral e/ou Conselho Executivo e/ou Diretoria Executiva da FECAM relativamente 

ao processo eleitoral, especialmente quanto às sessões de julgamento, sob pena de 

nulidade. 

Florianópolis, 26 de janeiro de 2022. 

 

 

Mauro A. Prezotto 

OAB/SC 12.082 

MAURO 

ANTONIO 

PREZOTTO

Assinado de forma 

digital por MAURO 

ANTONIO PREZOTTO 

Dados: 2022.01.26 

15:27:54 -03'00'
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P R O C U R A Ç Ã O 

 

OUTORGANTE: CLEZIO JOSÉ FORTUNATO, brasileiro, Prefeito Municipal de São 

João do Itaperiú, CPF n. 445.313.039-20, com endereço na Rua José Romão de Souza, 

n. 200, Centro, São João do Itaperiú – SC. 

OUTORGADO: Mauro Antonio Prezotto, OAB/SC 12.082, com endereço na Avenida 

Hercílio Luz, n. 639, sala 503, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-000, fone/fax (48) 

3223-4567, mauroprezotto.adv@gmail.com. 

PODERES: Por este instrumento particular de mandato o outorgante acima qualificado 

nomeia e constitui seus bastantes procuradores os outorgados também acima 

qualificados, para, com os poderes da clausula “ad juditia et extra”, previsto no art. 105 

do Código de Processo Civil, c/c § 2º, do art. 5º do Estatuto da OAB, propor perante 

qualquer juízo, instância ou tribunal, ação judicial ou defendê-lo nas ações contra ele 

proposta. Promover ainda qualquer medida assecuratória de seus direitos, preliminar ou 

mesmo preventiva, podendo os referidos procuradores, reconhecer, transigir, desistir, 

renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, receber e dar quitação, firmar 

compromisso, reconvir, levantar depósito, arguir exceções de incompetência, 

litispendência ou coisa julgada, representando-o até decisão final, inclusive promover 

qualquer tipo de recurso caso necessário, e ainda, praticar todos os demais atos que se 

fizerem necessários para o fiel cumprimento de defesa de seus direitos, inclusive, 

substabelecer esta, com ou sem reserva de poderes, especialmente para apresentar 

recurso junto à Comissão Eleitoral da FECAM, referente à eleição para escolha dos 

membros do Conselho Executivo e Fiscal da Entidade e demais atos necessários, 

inclusive ajuizamento de ação judicial. 

Florianópolis, 26 de janeiro 2022. 

 

 

CLEZIO JOSÉ FORTUNATO 
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87093758991
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Ilma. Comissão Eleitoral 2022 da FECAM – Federação de Consórcios, Associações de 
Municípios de Santa Catarina. 

 

 

MILENA ANDERSEN LOPES, prefeita de Vargem/SC, inscrita no 

CPF sob o n. 005.354.749-70, candidata à presidência da FECAM (gestão 2022), chapa 2, 

vem, através da presente manifestação, por intermédio de seus procuradores abaixo 

constituídos, apresentar RECURSO EM FACE DA DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DA CHAPA 02, nos termos do item 7 da Resolução nº 01/2002, pelos fatos, fundamentos e 

pedidos que a seguir passa-se a expor. 

PRELIMINARES 

I - INVALIDADE JURÍDICA DA COMISSÃO ELEITORAL 

Analisando a Ata de Reunião da Comissão Eleitoral realizada em 

25/01/2022, é possível perceber alguns vícios aparentes, como por exemplo: 

a) Em que pese a Comissão Eleitoral seja constituída pela 

Diretora Executiva da FECAM e 3 (três) prefeitos com direito a voto, apenas a Diretora 

Executiva (que não tem direito a voto) e 2 (dois) Prefeitos membros supostamente 

participaram da reunião; 

b) Uma vez nomeada a Comissão eleitoral com apenas três 

membros com direito a voto, é imprescindível que a comissão se reúna em sua integralidade, 

sob pena de invalidade dos atos; 

c) Não obstante ao item “a” e “b”, na ata de reunião realizada 

pela Comissão Eleitoral, apenas um membro com direito a voto assina, ou seja, não há 

como considerar válida uma decisão colegiada em que, à princípio, três membros devem 

votar, mas um deles não estava presente e outro sequer assinou a ata de reunião com 

diversas deliberações – como por exemplo a homologação de uma chapa e o indeferimento 

de outras duas. 

Destaca-se que não se pode banalizar um processo eleitoral de 

tamanha importância para o Estado de Santa Catarina e seus municípios. O procedimento 

deve ocorrer à risca do que é disciplinado pelo Estatuto Social, Interno da FECAM, assim 
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como dentro do princípio da publicidade, da isonomia, assim como o princípio da 

razoabilidade1. 

Não bastasse os vícios acima referidos, impende destacar ainda 

que a Comissão Eleitoral indeferiu o registro da chapa 02 sob o argumento de que haviam 

membros cujo Município encontrava-se inadimplente com a Federação, contudo, não se 

atentou ao fato de que há membro da própria Comissão Eleitoral cujo Município não está 

quite com as obrigações perante a FECAM – Município da Barra Velha. 

Nesta feita, pode-se concluir que a Comissão Eleitoral outrora 

nomeada para as eleições de gestão de 2022 da FECAM está eivada de vícios, desde a sua 

concepção – a partir do momento em que nomeia Prefeito membro cujo Município está em 

débito perante a FECAM -, até os atos finais de homologação e indeferimento das chapas, 

uma vez que Ata de Reunião da Comissão em referência além de não reunir a integralidade 

dos membros (3 prefeitos com direito a voto e a atual Diretora Executiva, sem direito a voto), 

sequer colher a assinatura dos membros presentes a fim de comprovar que de fato houve 

uma decisão colegiada. 

Por esta razão, necessário se faz IMPUGNAR em primeiro 

momento a Comissão Eleitoral frente aos diversos vícios em sua constituição e seus 

respectivos atos, devendo haver uma reformulação da Comissão Eleitoral de 2022 da 

FECAM e consequentemente a reabertura do processo eleitoral, com novos prazos para 

composição de chapa, novos prazos para análises dos registros de chapas e etc. 

 

II - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
CANDIDATO E COMPLEMENTAÇÃO DE CHAPA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS 
REGRAS DA LEI n. 9.504/97 

Conquanto a legislação intestina da FECAM seja omissa quanto à 

possibilidade de substituição de candidato, cujo nome constou no pedido de registro de 

chapa, a Lei Eleitoral (Lei n. 9.504/97) tem previsão expressa quanto ao tema, prevendo a 

possibilidade de substituição de candidatos após o prazo de registro de candidatura, verbis: 

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado 
inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver 
seu registro indeferido ou cancelado. [...]. 

                                                           
1 O princípio da razoabilidade é conceituado por Barroso (2014) como um basilar de valoração dos atos do Poder 
Público, para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a dado ordenamento jurídico: a Justiça. 
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Ademais, a própria complementação de chapa é admitida pela Lei 

Eleitoral, consoante se observa da regra contida no art. 10, § 5º. Logo, em razão da omissão 

da legislação intestina da FECAM, aplica-se subsidiariamente a Lei n. 9.504/97, com a 

concessão de prazo razoável para que a Chapa 03 possa substituir candidatos e/ou 

complementar a Chapa. 

Com base em tais razões, deve o presente recurso ser provido 

para, anulando a decisão recorrida, conceder prazo razoável para que a Chapa recorrente 

promova a substituição de candidatos e/ou complemente a composição. 

 

III - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Por meio do Edital nº 01/2022, a FECAM convocou os prefeitos e 

prefeitas dos Municípios associados para realização de Assembleia Geral Ordinária (AGO) 

em 31 de janeiro de 2022 para a eleição do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal da 

entidade em 2022.  

A Comissão Eleitoral nomeada para o processo eleitoral editou a 

Resolução nº 01/2022, estabelecendo o regulamento das eleições da FECAM para o 

período de 2022. O pedido de registro das chapas completas com os nomes dos prefeitos 

para compor o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal foi até 24 de janeiro de 2022. 

Três chapas foram registradas, sendo: 

(i) Chapa 1 – Sr. Jorge Luiz Koch, prefeito de Orleans/SC; 

(ii) Chapa 2 – Sra. Milena Anderson Lopes, prefeita de 

Vargem/SC; e  

(iii) Chapa 3 – Sr. Clézio José Fortunato, prefeito de São João 

do Itaperiú/SC   

Em 25 de janeiro de 2022, a Comissão Eleitoral publicou a análise 

do registro das Chapas com a seguintes decisão: 
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Para deliberação e julgamento da Comissão Eleitoral quanto ao 

registro das chapas para disputa da gestão de 2022 da FECAM foram utilizados, 

basicamente, três critérios: 

1. Prazo para pedido de registro da chapa – até 24/01/2021, às 

17h30; 

2. Número de membros do Conselho Executivo e do Conselho 

Fiscal, composto por prefeitos de macrorregiões distintas entre si; 

3. Quitação das obrigações estatutárias (financeiras) por parte 

do Município representado pelos Prefeitos membros das chapas. 

 

A seguir serão destrinchadas as razões do presente recurso de 

acordo com os critérios de avaliação utilizados pela Comissão Eleitoral. 

 

IV - RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 

No que diz respeito ao item 1 (critérios de avaliação da comissão 

eleitoral), todas as chapas atenderam ao requisito de prazo. Nada a impugnar.  

Contudo, em relação ao item 2, verifica-se que a Comissão Eleitoral 

utilizou-se de critérios diferentes para avaliar as chapas. Isso porque na avaliação da chapa 

do Sr. Jorge Luiz Koch – tida como chapa 1 -, o conselho fiscal foi constituído com 7 (sete) 

membros, sem nenhum suplente (frente a desistência de um membro), diferentemente do 

que prevê o Estatuto Social em seu art. 30, caput. Vejamos transcrição do referido 

dispositivo: 

Art. 30. O Conselho Fiscal será constituído por 7 (sete) membros efetivos e o número 
de suplentes necessários para atender ao disposto §1º do Art. 37, que serão eleitos 

juntamente com o Conselho Executivo em Assembleia Geral Ordinária. Grifo nosso. 

Assim, deve se registrar que, caso a Comissão Eleitoral entenda 

que a chapa 1 atende ao requisito de número de membros – ainda que não tenha preenchido 

de acordo com o Estatuto -, deve a chapa 2 valer-se da mesma medida como senso de 

equilíbrio e justiça na avaliação de todas as chapas registradas! 

Em segundo plano, frisa-se que, se analisada a chapa 1, 

inicialmente registrada, houve o registro com 7 (sete) membros efetivos e um suplente, 

entretanto ocorreu a desistência do Prefeito de Alfredo Wagner, Sr. Gilmar Sani, de modo 
que o número de membros efetivos do Conselho Fiscal se mostra insuficiente frente 
ao que disciplina o Estatuto da Fecam em seu art. 30. 
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A própria Comissão Eleitoral na parte final da Ata de Reunião que 

realizou a análise das chapas, assim mencionou: 

Ou seja, frente a desistência de um membro efetivo do Conselho 

Fiscal da chapa do Sr. Jorge Luiz Koch, não haveria outra alternativa senão a substituição 

do candidato desistente pelo candidato à suplência, para que somente assim o Conselho 

Fiscal ficasse com o número de membros efetivos devidamente preenchido. Contudo, a 

própria Comissão Eleitoral, vide trecho da ata acima colacionado, deixa clara sobre a 

impossibilidade de qualquer substituição de membros das chapas. 

Assim surge um questionamento: A COMISSÃO ELEITORAL SE 
UTILIZOU DE DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS DISTINTAS PARA AVALIAR O 
REGISTRO DAS CHAPAS? 

Frisa-se por oportuno que, se a chapa registrada pelo Sr. Jorge 

realizou substituição de membro efetivo por um membro suplente, todas as demais chapas 

devem ser oportunizadas de realizar a substituição de membros, a fim de que haja medida 

de equivalência, transparência e justiça no processo eleitoral de gestão da FECAM de 2022. 

Dessa forma, deve ser RECONSIDERADA A DECISÃO DA 
COMISSÃO ELEITORAL que indeferiu o registro da chapa 2 sob o fundamento de que não 

preenche o requisito do art. 30 do Estatuto da FECAM em relação ao número de membros 

do Conselho Fiscal, tendo em vista que homologou a chapa 1 mesmo com número de 

membros inferior ao que determina do Estatuto (7 membros efetivos + suplentes). 

Já no que tange a suposta falsidade ideológica alegada pela 

Comissão Eleitoral, é imprescindível registrar que o próprio procedimento eleitoral da 

FECAM disciplina que as chapas serão formadas a partir das indicações das associações. 

Ou seja, sendo um (a) prefeito (a) indicado por sua associação, este (a) fica à disposição 

para compor as chapas que disputarão a gestão. Inteligência que se extrai do art. 37, §1º 

do Estatuto Social da Federação. 
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Dessa forma e, em contrariedade ao que (de forma grave e) 

equivocadamente afirmou a Comissão Eleitoral, em momento algum a chapa 2 da candidata 

Milena Lopes teve qualquer atitude tipificada pelo art. 299 do Código Penal (falsidade 

ideológica), pois o que ocorreu foi, simplesmente, a inserção da Prefeita Nilza, devidamente 

indicada pela AMFRI, para compor a chapa 2, sem que tenha sido omitida qualquer 

informação, tampouco criado qualquer documento falso ou algo do gênero. Portanto, a grave 

afirmação da Comissão Eleitoral merece ser revista pois se deu em completa 

desconformidade com o que disciplina o art. 299 do Código Penal, oportunizando ainda, que 

seja retificado o Conselho Executivo. 

Nessa esteira, impende destacar ainda que a própria Prefeita Nilza 

em conversa verbal com a candidata Milena autorizou e anuiu em participar da chapa ora 

tida como “chapa 02”. E ao contrário da suposta não concordância, a Comissão Eleitoral 

novamente não publicizou o Ofício que afirma ter recebido da prefeita em comento, o que 

inviabiliza confirmar a veracidade de tal afirmação, vez que a Comissão Eleitoral, ainda que 

seja responsável pelos procedimentos eleitorais, não é dotada de fé pública. 

Não obstante, no que diz respeito ao item 3, em momento algum a 

Federação por meio de sua Comissão Eleitoral tornou o processo de eleição transparente, 

pois afirma que o Município de Barra Velha não está em dia com suas obrigações 

financeiras, porém não tornou público os balancetes das supostas pendências financeiras. 

E justamente em razão da falta de transparência e publicidade, também não é possível 

verificar se os municípios dos membros da chapa 1 possuem algum tipo de pendência 

financeira com a Federação. Portanto, desde já se requer a publicização dos balancetes a 

fim de comprovar que a chapa 1 não possui qualquer pendência com a FECAM. 

E, de qualquer sorte, imperioso ressaltar que a Comissão 
Eleitoral se mostrou no mínimo desatenta com relação à suposta pendência financeira 
do Município de Barra Velha, pois conforme se verifica no comprovante de pagamento 
abaixo, é inquestionável que o referido Município efetuou o pagamento e quitou suas 
pendências financeiras com a FECAM no dia 19/01/2022, ou seja, um dia antes do 
prazo final para as auto indicações (ato pelo qual o Prefeito de Barra Velha fora 
indicado para participar das eleições). Prazo previsto na Resolução da Comissão Eleitoral 

n. 001/2022, item “3”: 
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Ou seja, não há o que se falar em pendência financeira do 
Município da Barra Velha, razão pela qual o indeferimento de registro da chapa 02 sob 
o fundamento de que há pendências financeiras do Município em referência é 
incabível! 

Dessa forma, em apertada síntese, entende-se que: 

1. A comissão eleitoral deve avaliar as chapas com os mesmos 

critérios e, caso entenda que a chapa 2 não preenche o número de membros do Conselho 

Fiscal, a chapa 1 deve ser impugnada da mesma forma. Ou, caso entenda que a chapa 1 

atende o de número de membros do Conselho Fiscal, deve haver a homologação da chapa 

2 também; 

2. À vista de que houve substituição de membro do Conselho 

Fiscal da chapa 1, deve ser oportunizada às demais chapas, em especial a chapa 2, para 

proceder a substituição de membros da mesma forma como forma de equilíbrio e justiça no 

processo eleitoral; 

3. A afirmação de que a chapa 2 praticou falsidade ideológica 

além de ser de caráter gravíssimo é inverídica, pois o procedimento eleitoral da FECAM 

prevê que as associações indicarão os prefeitos e o mesmos ficarão à disposição para 

compor as chapas, além do que a própria prefeita Nilza havia autorizado em conversa verbal 

com a candidata Milena a inserção do seu nome para compor a chapa 02; 

4. Há evidente falta de transparência da Comissão Eleitoral no 

procedimento das eleições, na medida em que afirma haver pendências financeiras do 

Município de Barra Velha – chapa 02 -, entretanto não fornece nenhum balancete de 
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comprovação, o que inviabiliza inclusive a avaliação de eventuais pendências financeiras da 

chapa 1; 

V - DOS PEDIDOS 

Dessa forma, diante dos fundamentos acima elencados, deve ser 

REFORMADA a decisão da Comissão Eleitoral para que: 

a) PRELIMINARMENTE, sejam considerados inválidos os atos 

praticados pela Comissão Eleitoral frente à todas irregularidades e vícios apontados no 

tópico preliminar da presente impugnação, devendo ser reformulado o processo eleitoral de 

gestão 2022 da FECAM e consequentemente reabertos todos os prazos para composição 

das chapas, inclusive recomposição da Comissão Eleitoral; 

b) SEJA REABERTO O PRAZO para substituição de candidato 

e complementação de chapa a partir da necessária aplicação subsidiária da Lei n. 9.504/97; 

c) Sejam utilizados os mesmos critérios de avaliação em todas 

as chapas; 

d) Seja admitida a substituição de membros na chapa 2, ante 

a admissão de substituição na chapa 1; 

e) Sejam apresentados, antes da publicação de nova 
decisão da Comissão Eleitoral, os balancetes da FECAM comprovando que não há 

pendências financeiras em relação a chapa 1, a fim de atender ao princípio da publicidade, 

da transparência e da isonomia; 

f) Frente às inúmeras irregularidades no procedimento 

eleitoral, a Assembleia de Eleição de 2022 da FECAM deve ser reaprazada para daqui a 

60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 31/01/2022, a fim de que seja possível sanar os 

vícios apresentados desde a constituição da comissão eleitoral até as decisões finais da 

referida Comissão e homologação das chapas registradas; 

g) Seja divulgada a cópia integral do áudio e vídeo da sessão 

da Comissão Eleitoral realizada no último dia 25 de janeiro de 2022, quando analisou os 

pedidos de registro de chapas. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Florianópolis/SC, 26 de janeiro de 2022. 
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MURILO GOUVÊA DOS REIS                                                MAURO PEREIRA DE MORAES 
     OAB/SC 7.258                OAB/RS 117.972 
 
 
 
 

MARCELO BRITO RODRIGUES 
OAB/SC 56.101-A 
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Ilma. Comissão Eleitoral 2022 da FECAM – Federação de Consórcios, Associações de 
Municípios de Santa Catarina. 

 

 

MILENA ANDERSEN LOPES, prefeita de Vargem/SC, inscrita no 

CPF sob o n. 005.354.749-70, candidata à presidência da FECAM (gestão 2022), chapa 2, 

vem, através da presente manifestação, por meio de seus procuradores abaixo signatários 

(Doc. 01), apresentar IMPUGNAÇÃO À CHAPA 1 REGISTRADA PELO SR. JORGE LUIZ 

KOCH, nos termos do item 7 da Resolução nº 01/2002 c/c art. 37, § 5º do Estatuto da 

FECAM, pelos fatos, fundamentos e pedidos que a seguir passa-se a expor. 

 

I - PRELIMINARES 

I.1 INVALIDADE JURÍDICA DA COMISSÃO ELEITORAL 

Analisando a Ata de Reunião da Comissão Eleitoral publicada em 

25/01/2022, que deliberou pela: (a) HOMOLOGAÇÃO da chapa apresentada pelo Sr. Jorge 

Luiz Koch; (b) NÃO HOMOLOGAÇÃO da chapa apresentada pela Sra. Milena Andersen 

Lopes; e (c) NÃO HOMOLOGAÇÃO da chapa apresentada pelo Sr. Clézio José Fortunato, 

é possível constatar os seguintes vícios: 

a) Irregularidade na composição da Comissão Eleitoral: o 

Município de Pescaria Brava/SC, representada pelo prefeito Deyvison da Silva de Souza, 

não contribui com a FECAM, não podendo, desta forma, participar da Comissão Eleitoral e 

por consequência, do processo eleitoral; 

b) Deliberação incompleta da Comissão Eleitoral: em que 

pese a Comissão Eleitoral seja constituída pela Diretora Executiva da FECAM e 3 (três) 

prefeitos tenham direito a voto, apenas a Diretora Executiva (que não tem direito a voto) e 2 

(dois) Prefeitos membros participaram da reunião; 

c) Votação sem validade: Na ata de reunião realizada pela 

Comissão Eleitoral, apenas um membro com direito a voto assina, ou seja, não há como 

considerar válida uma decisão colegiada em que, à princípio, três membros devem votar, 

mas um deles não estava presente e outro sequer assinou a ata de reunião com diversas 

deliberações – como por exemplo a homologação da chapa 1 e a não homologação das 

chapas 2 e 3. 
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Destaca-se que não se pode banalizar um processo eleitoral de 

tamanha importância para o Estado de Santa Catarina e seus Municípios. O procedimento 

deve ocorrer à risca do que é disciplinado pelo Estatuto Social, Interno da FECAM, assim 

como dentro do princípio da publicidade, da isonomia, assim como o princípio da 

razoabilidade1. 

Não bastasse os vícios acima referidos, impende destacar ainda 

que a Comissão Eleitoral indeferiu o registro da chapa 02 sob o argumento de que haviam 

membros cujo Município encontrava-se inadimplente com a Federação, mas não se atentou 

ao fato de que há membro da própria Comissão Eleitoral cujo Município não está quite com 

as obrigações perante a FECAM – Município da Barra Velha (item “a” acima). 

Nesta feita, pode-se concluir que a Comissão Eleitoral outrora 

nomeada para as eleições de gestão de 2022 da FECAM está eivada de vícios, desde a sua 

concepção, tendo em vista: (i) que nomeou Prefeito como membro cujo Município está em 

débito perante a FECAM; (ii) deliberou e proferiu decisão de homologação e não 

homologação das chapas, sem a participação de todos os membros nomeados; (iii) constou 

na Ata de Reunião da Comissão apenas a assinatura do Prefeitura Ari Alves Wolinger, 

prefeito de Ponte Alta do Norte/SC, que tem direito a voto e da atual Diretora Executiva da 

FECAM – SISI Blind, que não tem direito a voto. 

Por estas razões, todos os atos proferidos pela Comissão deverão 

ser considerados inválidos, sendo necessário a realização de nova nomeação da Comissão 

Eleitoral de 2022, e consequentemente a reabertura do processo eleitoral, com novos prazos 

para composição de chapa, novos prazos para análises dos registros de chapas e etc. 

 

II. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 

CANDIDATO E COMPLEMENTAÇÃO DE CHAPA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS 

REGRAS DA LEI n. 9.504/97 

Conquanto a legislação intestina da FECAM seja omissa quanto à 

possibilidade de substituição de candidato, cujo nome constou no pedido de registro de 

chapa, a Lei Eleitoral (Lei n. 9.504/97) tem previsão expressa quanto ao tema, prevendo a 

possibilidade de substituição de candidatos após o prazo de registro de candidatura, verbis: 

                                                           
1
 O princípio da razoabilidade é conceituado por Barroso (2014) como um basilar de valoração dos atos do Poder 

Público, para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a dado ordenamento jurídico: a Justiça.  
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Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado 
inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver 
seu registro indeferido ou cancelado. [...]. 

 

Ademais, a própria complementação de chapa é admitida pela Lei 

Eleitoral, consoante se observa da regra contida no art. 10, § 5º. Logo, em razão da omissão 

da legislação intestina da FECAM, aplica-se subsidiariamente a Lei n. 9.504/97, com a 

concessão de prazo razoável para que a Chapa 03 possa substituir candidatos e/ou 

complementar a Chapa. 

Com base em tais razões, deve o presente recurso ser provido 

para, anulando a decisão recorrida, conceder prazo razoável para que a Chapa recorrente 

promova a substituição de candidatos e/ou complemente a composição. 

 

III. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO ELEITORAL DE 2022 

Por meio do Edital nº 01/2022, a FECAM convocou os prefeitos e 

prefeitas dos Municípios associados para realização de Assembleia Geral Ordinária (AGO) 

em 31 de janeiro de 2022 para a eleição do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal da 

entidade em 2022.  

A Comissão Eleitoral nomeada para o processo eleitoral editou a 

Resolução nº 01/2022, estabelecendo o regulamento das eleições da FECAM para o 

período de 2022. O pedido de registro das chapas completas com os nomes dos prefeitos 

para compor o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal foi até 24 de janeiro de 2022. 

Três chapas foram registradas, sendo: 

(i) Chapa 1 – Sr. Jorge Luiz Koch, prefeito de Orleans/SC; 

(ii) Chapa 2 – Sra. Milena Anderson Lopes, prefeita de 

Vargem/SC; e  

(iii) Chapa 3 – Sr. Clézio José Fortunato, prefeito de São João 

do Itaperiú/SC   

Em 25 de janeiro de 2022, a Comissão Eleitoral publicou a análise 

do registro das Chapas com a seguintes decisão: 

D4Sign b7c9b11e-d20b-4edb-9efc-5346e93e3fa5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

47



4  

 

 

 

 

  

 

 

 

Para deliberação e julgamento da Comissão Eleitoral quanto ao 

registro das chapas para disputa da gestão de 2022 da FECAM foram utilizados, 

basicamente, três critérios: 

1. Prazo para pedido de registro da chapa – até 24/01/2021, às 

17h30; 

2. Número de membros do Conselho Executivo e do Conselho 

Fiscal, composto por prefeitos de macrorregiões distintas entre si; 

3. Quitação das obrigações estatutárias (financeiras) por parte 

do Município representado pelos Prefeitos membros das chapas. 

No que diz respeito ao item 1, todas as chapas atenderam ao 

requisito de prazo, não havendo razões para maiores debates.  

Contudo, em relação ao item 2, verifica-se que a Comissão Eleitoral 

se utilizou de critérios diferentes para avaliar as chapas. Isso porque na avaliação da chapa 

do Sr. Jorge Luiz Koch – tida como chapa 1 -, o conselho fiscal foi constituído com 7 (sete) 

membros, sem nenhum suplente (frente a desistência de um membro), diferentemente do 

que prevê o Estatuto Social da FECAM em seu art. 30, caput. Vejamos transcrição do 

referido dispositivo: 

Art. 30. O Conselho Fiscal será constituído por 7 (sete) membros efetivos e o número 

de suplentes necessários para atender ao disposto §1º do Art. 37, que serão eleitos 

juntamente com o Conselho Executivo em Assembleia Geral Ordinária. Grifo nosso. 

Sendo assim, a chapa 1 não atendeu aos requisitos do Estatuto 

da FECAM, uma vez que o Conselho Fiscal foi composto SEM suplentes, razão pela 

qual deveria essa Comissão deliberar pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da Chapa de Jorge 

Luiz Koch, da mesma forma que julgou as demais chapas. 

Evidente que a decisão da Comissão Eleitoral além de não 

observar as disposições do Estatuto da entidade, acaba também por afrontar o 

princípio da isonomia, que preceitua que todos devem ser tratados de forma 

igualitária, levando em consideração a aplicação da norma, que no presente caso é o 

Estatuto da FECAM. 
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Importante salientar que a chapa 1 foi inicialmente registrada com 

7 (sete) membros efetivos e um suplente, mas que ocorreu a desistência do Prefeito de 

Alfredo Wagner, Sr. Gilmar Sani, de modo que o número de membros efetivos do 

Conselho Fiscal se mostra insuficiente frente ao que disciplina o Estatuto da FECAM 

em seu art. 30. 

A própria Comissão Eleitoral na parte final da Ata de Reunião que 

realizou a análise das chapas, assim mencionou: 

Ou seja, frente a desistência de um membro efetivo do Conselho 

Fiscal da chapa 1 do Sr. Jorge Luiz Koch, não poderia ter sido realizada a substituição 

automática do suplente no lugar do membro efetivo para atender o número completo de 7 

membros do Conselho Fiscal. A própria Comissão Eleitoral, vide trecho da ata acima 

colacionado, deixa clara sobre a impossibilidade de qualquer substituição de membros das 

chapas. 

Mesmo que se argumentasse a possibilidade de substituição de 

membro efetivo do Conselho Fiscal, o que se admite apenas por hipótese, ainda assim não 

seria atendido ao disposto no Estatuto da FECAM, pois a chapa 1 ficaria sem nenhum 

suplente, devendo por essa razão ser considerada NÃO HOMOLOGADA,  

Desta forma, se a chapa 1 registrada pelo Sr. Jorge Luiz Koch 

realizou a substituição de membro efetivo por um membro suplente, todas as demais chapas 

tem o mesmo direito de realizar a substituição de seus membros, a fim de que haja medida 

de equivalência, transparência e justiça no processo eleitoral de gestão da FECAM de 2022, 

sob pena de violação ao citado princípio da isonomia. 

Além disso, no que concerne ao critério 3 de avaliação (quitação 

das obrigações estatutárias – financeiras - por parte do Município representado pelos 

Prefeitos membros das chapas), insta salientar, com fulcro no que assevera o Princípio da 
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Publicidade2, deve haver a divulgação dos balancetes da Federação a fim de comprovar que 

efetivamente os membros registrados na chapa 1 não possuem qualquer pendência 

financeira com a FECAM, sob pena de invalidade da decisão que homologou a referida 

chapa. 

IV. DOS PEDIDOS 

Portanto, diante de todo o exposto, requer o recebimento da 

presente IMPUGNAÇÃO à decisão que homologou a chapa 1, registrada pelo Sr. Jorge Luiz 

Koch, requerendo se digne essa Comissão Eleitoral em: 

a) PRELIMINARMENTE, sejam considerados inválidos os atos 

praticados pela Comissão Eleitoral frente à todas irregularidades e vícios apontados no 

tópico preliminar da presente impugnação, devendo ser reformulado o processo eleitoral de 

gestão 2022 da FECAM e consequentemente reabertos todos os prazos para composição 

das chapas; 

b) Ainda PRELIMINARMENTE seja divulgada a cópia integral 

do áudio e vídeo da sessão da Comissão Eleitoral realizada no último dia 25 de janeiro de 

2022, quando analisou os pedidos de registro de chapas. 

c) SEJA REABERTO O PRAZO para substituição de candidato 

e complementação de chapa a partir da necessária aplicação subsidiária da Lei n. 9.504/97; 

d) RECONSIDERAR a decisão que homologou a chapa 1, 

registrada pelo Sr. Jorge Luiz Koch, por não ter atendido as disposto no Estatuto da FECAM; 

e) ALTERNATIVAMENTE, caso assim não entenda, que seja 

aberto prazo para que as demais chapas possam realizar a substituição de seus membros, 

como medida de equivalência, transparência e justiça no processo eleitoral de gestão da 

FECAM de 2022, em respeito ao princípio da isonomia; 

f) Sem prejuízo dos pedidos acima postulados, deverá ser 

divulgado pela Comissão Eleitoral, em atenção ao princípio da publicidade, os balancetes 

dos Municípios filiados a fim de comprovar que não há qualquer pendência financeira dos 

membros da chapa 1, sob pena de invalidade da decisão que homologou a chapa em 

referência; 

g) Frente às inúmeras irregularidades no procedimento 

eleitoral, a Assembleia de Eleição de 2022 da FECAM deverá ser reaprazada para daqui 

a 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 31/01/2022, a fim de que seja possível sanar 

                                                           
2
 O princípio da publicidade é uma das chaves do Direito Público brasileiro e se relaciona com os princípios 

estruturantes do Estado, em especial com o princípio republicano, a publicidade configura uma dimensão da cidadania, 
pois permite o controle social do Poder Público pelos cidadãos; 
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os vícios apresentados desde a constituição da comissão eleitoral até as decisões finais da 

referida Comissão. 

 

Nestes termos,  

Pede e espera deferimento. 

 

Florianópolis/SC, 26 de janeiro de 2022. 

 

MURILO GOUVÊA DOS REIS                                                      MAURO PEREIRA DE MORAES 
     OAB/SC 7.258                OAB/RS 117.972 
 
 

 
 

MARCELO BRITO RODRIGUES 

OAB/SC 56.101-A 

 

D4Sign b7c9b11e-d20b-4edb-9efc-5346e93e3fa5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

51
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-  PROCURAÇÃO -  
 
 
OUTORGANTE: MILENA ANDERSEN LOPES BECHER, brasileira, prefeita, inscrita no CPF sob o n. 
005.354.749-70, com endereço na Rua Arno Schimidt, n. 239, Centro, Vargem/SC, CEP 89638-
000. 

OUTORGADOS: MURILO GOUVÊA DOS REIS, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na 
OAB/SC sob o nº 7.258, MAURO PEREIRA DE MORAES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OAB/RS sob o nº 117.972, integrantes do escritório Gouvêa dos Reis Advogados, registrado 
na OAB/SC sob o nº 425/99, com sede na Rua Alves de Brito, n. 141, sala 506, Centro, 
Florianópolis-SC. 

PODERES: Por este instrumento particular de procuração, constituo os procuradores 
outorgados, concedendo-lhe os poderes inerentes da cláusula ad juditia et extra, para praticar 
atos em geral em favor do(s) outorgante(s), em todo Juízo ou Tribunal, em qualquer ação em 
que seja(m) autor(es) ou demandado(s), e, junto a quaisquer órgãos públicos, bem como, para 
promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas, assinar termo, oferecer defesa, direta 
ou indireta, interpor recursos, ajuizar ações e conduzir os respectivos processos, solicitar, 
providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, sendo o presente instrumento 
de mandato oneroso e contratual podendo substabelecer este a outrem, com ou sem reserva 
de poderes, dando tudo por bom e valioso, a fim de praticar todos os demais atos necessários 
ao fiel desempenho deste mandato.  
 
PODERES ESPECÍFICOS: A presente procuração outorga aos Advogados acima descritos, os 
poderes especiais para ajuizar reclamatória trabalhista, receber citação e intimação, confessar, 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir de ação, desistir de recurso interposto, 
prestar depoimento pessoal, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar 
compromissos ou acordos, receber valores, dar e receber quitação, receber e dar quitação, 
levantar ou receber ALVARÁS, pedir a justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência 
econômica, em conformidade com a norma do art. 105 do Código de Processo Civil. 
 

Florianópolis-SC, 22 de dezembro de 2021. 

 

OUTORGANTE: Confirmo, via assinatura eletrônica, nos moldes da Lei sob nº 14.063/2020, que 
estou de acordo com o presente CONTRATO, e, por estar plenamente ciente dos termos, 
reafirmo meu dever de observar e fazer cumprir as cláusulas aqui estabelecidas, em vista do que 
posso acessar minha via do contrato através do endereço https://secure.d4sign.com.br e gerar 
versão impressa do mesmo, considerado o fato de já tê-lo recebido por e-mail. 
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RESOLUÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 02/2022 

 

A Comissão Eleitoral da Federação de Consórcios, 
Associações de Municípios e Municípios de Santa 
Catarina – FECAM, no uso de suas atribuições 
estatutárias, 

 

CONSIDERANDO a apresentação de recursos pelas chapas candidatas no 

processo de eleições da FECAM no ano de 2022, havendo a necessidade de 

deliberação e resolução das solicitações com agilidade, mas com garantia da 

ampla defesa, em razão da proximidade da realização da Assembleia Geral 

ordinária da entidade; 

 

RESOLVE: 

 

1. Os recursos que se insurjam contra deliberação da Comissão Eleitoral 

que tenham o condão de modificar a decisão tomada contra chapa 

distinta daquela que o apresentou serão comunicados a(o) candidato(a) a 

Presidente da chapa que pode ser afetada, que poderá apresentar suas 

contrarrazões no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) de sua ciência. 

 

2. A Comissão Eleitoral se reunirá em 28 de janeiro de 2022 para a análise 

do(s) recurso(s) apresentados. A(s) Decisão(ões) Terminativa(s) da 

Comissão Eleitoral serão disponibilizadas no site da FECAM, no endereço 

eletrônico https://www.fecam.org.br/eleicoes-fecam-2022/, ainda no 

dia 28 de janeiro de 2022. 

 

3. Eventual Recurso contra Decisão Terminativa da Comissão Eleitoral, 

deverá ser protocolado através do e-mail eleicoes@fecam.org.br até as 

23h59min do dia 29 de janeiro de 2022, a fim de que haja tempo hábil 

para que suas razões sejam encaminhadas aos membros da Assembleia 

Geral da FECAM, instância responsável por sua deliberação. 

 

4. Até o julgamento definitivo pela Assembleia Geral, não poderá lhe ser 

imposto qualquer impedimento a campanha, apresentação de propostas, 
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ou qualquer procedimento inerente a candidatura a qualquer das chapas 

inscritas.  

 

5. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

todas as disposições que lhe contrariem.  

 

Florianópolis-SC, 27 de janeiro de 2022. 

 

COMISSÃO ELEITORAL. 
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27/01/2022 11:12 Webmail Fecam :: Eleições FECAM

https://email.fecam.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=60&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Eleições FECAM
De antonioceron <antonioceron@lages.sc.gov.br>
Para <eleicoes@fecam.org.br>
Data 27-01-2022 11:06

Bom dia, 

Informo que não irei participar de nenhuma chapa às eleições da FECAM, nem tampouco autorizo vincular meu nome em qualquer matéria que venha colocar-me
nessa posição.  

Obrigado.  

Lages, 27 de janeiro de 2022. 

Antonio Ceron 
Prefeito do município de Lages/SC 

Solicito a gentileza de confirmar o recebimento deste. 
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COMISSÃO ELEITORAL 

 

Decisão Terminativa nº 02/2022 

 

Recurso contra decisão da Comissão Eleitoral 

Recorrente: Sra. Milena Andersen Lopes, prefeita de Vargem 

Relator: Sr. Cláudio Junior Weschenfelder, prefeito de Guarujá do Sul 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se de Recurso contra a decisão da Comissão Eleitoral de não 

homologação da chapa para as eleições da FECAM apresentada pelo 

Recorrente, prolatada em 25 de janeiro de 2022. 

 Nos termos da Ata da reunião, os fundamentos da não 

homologação da chapa foram os seguintes: 

 

Chapa 02 – Candidata à Presidente do Conselho 
Executivo Sra. Milena Andersen Lopes, Prefeita de 
Vargem-SC: O registro de chapa foi apresentado no prazo 
estipulado, e com a regular assinatura do(a) candidato(a) 
a Presidente do Conselho Executivo, nos termos do art. 37, 
§3º do Estatuto. Todavia, a Sra. Nilza Nilda Simas, prefeita 
de Itapema/SC, encaminhou ofício à FECAM informando 
que não havia concordado com sua inclusão na chapa 
apresentada pela Sra. Milena Andersen Lopes, prefeita de 
Vargem-SC. O parecer jurídico aponta que esse fato pode 
caracterizar o crime de falsidade ideológica, previsto no 
art. 299 do Código Penal, além de outras violações 
estatutárias, não podendo ser admitido o registro da 
chapa. O Conselho Executivo foi apresentado com a 
composição de 8 (oito) membros. Todavia, com a indicação 
de que a Sra. Nilza Nilda Simas, prefeita de Itapema/SC, 
não concordou com a inclusão de seu nome na chapa, o 
registro deixou de atender ao requisito de composição de 8 
(oito) membros, representando as 8 (oito) macrorregiões do 
estado, nos termos do art. 37, I do Estatuto. O Conselho 
Fiscal foi apresentado com a composição de 5 (cinco) 
membros, violando o disposto no art. 30 do Estatuto.  
Quanto à quitação das obrigações estatutárias, o Sr. 
Douglas Elias Costa, prefeito de Barra Velha-SC, não está 
apto a votar e ser votado, tendo em vista que o município 
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de Barra Velha-SC não estava quite com suas obrigações 
estatutárias com a FECAM em 31/12/2021, conforme art. 
12 do Estatuto da FECAM. O registro não atende aos 
requisitos apontados pelo Estatuto da FECAM, sendo 
recomendada a NÃO HOMOLOGAÇÃO da chapa 
apresentada pela Sra. Milena Andersen Lopes, Prefeito de 
Vargem-SC. 

   

 Contra a decisão, a Sra. Milena Andersen Lopes, prefeita de 

Vargem, interpôs Recurso, nos termos do Regimento Interno da FECAM, 

apresentando, em síntese, as seguintes razões: 

 

a) Invalidade jurídica da comissão eleitoral; 

b) Necessidade de concessão de prazo para substituição de 

candidatos por aplicação subsidiária da Lei Eleitoral (Lei nº 

9.504/97); 

c) Utilização de “dois pesos e duas medidas” quanto a composição 

do Conselho Executivo, por ter havido a desistência de membro 

titular do Conselho Fiscal apontado na nominata da chapa 

apresentada pelo Sr. Jorge Luiz Koch, prefeito de Orleans-SC; 

d) Inexistência de pendência financeira do prefeito de Barra Velha-

SC, tendo em vista o pagamento realizado em 19/01/2022. 

 

 É o relatório. 

 

VOTO 

 

I – Invalidade jurídica da Comissão Eleitoral 

 

 O Recorrente afirma em suas razões que a decisão tomada pela 

Comissão Eleitoral em 25 de janeiro de 2022 seria inválida, por: (i) a ata 

da reunião estar assinada apenas por dois membros, sendo que um dos 

membros (Diretora Executiva) não possui direito a voto; (ii) a necessidade 

de que a comissão se reúna em sua integralidade, em razão da 
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composição de apenas 3 (três) membros votantes; e (iii) a Comissão 

Eleitoral contém membro de município que não está quite com as 

obrigações perante a FECAM, sem mencionar qual seria – aponta o 

município de Barra Velha-SC, mas o município de Barra Velha é o do 

membro de sua própria chapa.  

 O pleito não merece acolhimento. 

 Incialmente, diferentemente do que aponta o Recorrente, a ata da 

reunião eleitoral de 25 de janeiro de 2022, não está assinada por apenas 

dois membros, mas por três: duas assinaturas físicas, e a assinatura 

eletrônica do Sr. Cláudio Junior Weschenfelder, prefeito de Guarujá do 

Sul, às 16h16min21s de 25/01/2022: 

 

 Não poderia ser diferente, pois esses eram os membros presentes 

na reunião, conforme aponta a ata. 

 No tocante à necessidade de composição integral da Comissão 

Eleitoral na reunião, por seu número reduzido de membros, não há 

qualquer disposição normativa interna da entidade que assim a exija. 

Ainda que presente, o eventual voto divergente do Sr. Deyvison da Silva 

de Souza, prefeito de Pescaria Brava-SC, não alteraria a deliberação 

tomada pela Comissão, que ainda teria votação de  2 de seus 3 

membros pela não homologação. 

 Tal situação é meramente hipotética, já que o Sr. Deyvison da Silva 

de Souza, prefeito de Pescaria Brava-SC, mesmo não tendo participado 

da reunião, anuiu com a decisão tomada pelos demais membros da 
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comissão quando de sua ciência, o que não foi registrado na ata 

justamente por sua ausência na ocasião. 

 Observa-se, portanto, que a ausência dos 3 (três) membros 

votantes na Comissão Eleitoral não causou qualquer prejuízo ao 

Recorrente, fundamento pelo qual não se sustenta seu argumento. 

 Por fim, o apontamento de que um dos membros da Comissão 

Eleitoral estaria inadimplente com a FECAM foi realizada de maneira 

genérica, sem indicar qual dos membros seria - aponta o município de 

Barra Velha-SC, mas o município de Barra Velha é o do membro se sua 

própria chapa.  

 Nesse tocante, importante observar que o argumento contaria 

outro fundamento do recurso, o de que a relação de inadimplentes não 

foi divulgada. Ora, se tal informação não fosse de acesso público, como a 

Recorrente poderia ter conhecimento de que haveria um membro da 

Comissão Eleitoral inadimplente? 

 Ademais, a eventual inadimplência de município com a FECAM 

somente impede que seu prefeito seja “votado e ser votado”, conforme 

estabelece o art. 12 do Estatuto Social da FECAM: 

 

Art. 12. Somente terá direito à voto e a ser votado o prefeito 
cujo município estiver filiado até seis meses antes das 
eleições e quite com suas obrigações estatutárias junto à 
FECAM e à associação de municípios até o mês anterior ao 
da realização da Assembleia Geral. 

 

 O exercício dos demais direitos de associado continuam vigentes, 

autorizando a participação social do eventual membro inadimplente nos 

órgãos da entidade. A Comissão Eleitoral não pode ampliar o rol de 

restrições além daquelas previstas no Estatuto – e nesse caso nem 

poderia, porque não é responsável por sua própria nomeação. A 

discordância com tal disposição deve ser enfrentada através de proposta 

de alteração de Estatuto, e não por pedido de interpretação pela 

Comissão Eleitoral.  
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II – Ausência de previsão de prazo para a substituição de candidato. 

Legislação eleitoral não se aplica ao procedimento eleitoral da 

FECAM. Legislação própria para associações de municípios.  

 

 O Recorrente aponta a necessidade de concessão de prazo para a 

substituição de candidatos. Cita como fundamento o art. 13 da Lei 

Eleitoral (Lei nº 9.504/97), que autoriza a substituição de candidatos 

após o prazo de registro de candidaturas. 

O pleito não merece acolhimento. 

Não há, em nenhum instrumento normativo interno da FECAM, a 

disposição de que haja a aplicação subsidiária da legislação eleitoral ao 

procedimento eleitoral interno da entidade. 

Conforme já afirmado, a FECAM é associação civil de natureza 

privada, regendo-se exclusivamente por seus normativos internos. Aliás, 

a prevalência do disposto no Estatuto Social no tocante ao procedimento 

eleitoral é garantido pela Lei Estadual nº 18.254/2021, que regulamenta 

o funcionamento das associações de municípios do âmbito do estado de 

Santa Catarina: 

 

Art. 8º Sob pena de nulidade, o estatuto social da 
associação de municípios conterá: 
(...) 
VIII - a forma de eleição e a duração do mandato do 
representante legal da associação; 

 

A existência de legislação especifica de regência das associações de 

municípios já seria suficiente para afastar a aplicação da legislação 

eleitoral, visto que inexiste lacuna a ser suprida por aplicação analogia. 

O procedimento de análise da regularidade dos registros de chapa 

estabelecido pelo Estatuto Social da FECAM, está indicado no art. 37, 

§4º, que assim dispõe: 

 

Art. 37. (...) §4º. A Comissão Eleitoral, nomeada pelo 
Conselho Executivo e constituída pelo Diretor Executivo 
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da FECAM, sem direito à voto, e por três prefeitos de 
municípios filiados não integrantes da chapa que 
concorrerá à eleição, reunir-se-á no primeiro dia útil 
após a data do registro para analisar, impugnar, 
homologar e publicar a(s) chapa(s) de candidatos para 
os cargos do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal 
da FECAM. 

 

 Desde a data de publicação do edital convocatório para a 

Assembleia Geral, a data de julgamento do registro é prevista. De todo 

modo, em 18 de janeiro de 2022 a Comissão Eleitoral publicou no site da 

FECAM e Resolução da Comissão Eleitoral nº 01/2022, que apontava 

explicitamente a data da reunião da Comissão Eleitoral em seu item 6: 

 

6 - A Comissão Eleitoral reunir-se-á no primeiro dia útil 
após a data do registro, 25 de janeiro de 2022, conforme 
art. 37, § 4º do Estatuto Social da FECAM, para analisar, 
impugnar, homologar e publicar as chapas registradas. 

 

 Não há, portando, qualquer violação estatutária que justifique o 

apontado pelo Recorrente. Ademais, as reuniões da Comissão Eleitoral 

sempre foram realizadas de igual maneira, não havendo qualquer 

inovação procedimental que possa justificar a insurgência do Recorrente. 

Assim, inexiste qualquer ou violação legal ou normativa que 

justifique a caracterização de nulidade da deliberação da Comissão 

Eleitoral do dia 25 de janeiro de 2022. Nesses termos, não acolhemos o 

pedido formulado, nos termos da fundamentação apresentada 

 

III – Critérios para a homologação da chapa em razão dos prefeitos 

desistentes ou discordantes de sua inclusão nas chapas 

 

 O Recorrente afirma que teriam sido utilizados “dois pesos e duas 

medidas” no critério de homologação da chapa relativos, em razão da 

existência de pedido de desistência do Sr. Gilmar Sani, prefeito de Alfredo 

Wagner-SC, da composição da chapa apresentada pelo Sr. Jorge Luiz 

Koch, prefeito de Orleans-SC. 
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 O pleito não merece acolhimento. 

 A primeira diferença entre os casos refere-se à natureza das 

comunicações encaminhadas por membros das chapas à Comissão 

Eleitoral: enquanto o Sr. Gilmar Sani, prefeito de Alfredo Wagner-SC, 

comunica sua desistência da participação no pleito, a Sra. Nilda Nilza 

Simas, prefeita de Itapema-SC, indica que não anuiu com sua inclusão 

na chapa, situação absolutamente diversa. Vejamos dos ofícios: 
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 Além disso, a desistência o Sr. Gilmar Sani, prefeito de Alfredo 

Wagner-SC, não alterou o atendimento dos requisitos formais para 

composição da chapa apresentada pelo Sr. Jorge Luiz Koch, prefeito de 

Orleans, visto que a composição permaneceu contendo 8 (oito) membros 

indicados ao Conselho Executivo e 7 (sete) membros indicados ao 

Conselho Fiscal, ao passo que que a chapa apresentada pelo Recorrente 

não cumpriu o número mínimo de membros do Conselho Executivo 

e do Conselho Fiscal desde o primeiro registro, já que não pode ser 

considerado o apontamento da prefeita de Itapema na composição do 

primeiro, e a composição do segundo já indicava 5 (cinco) membros 

apenas no registro.  

Inexiste, portanto, diferença de critérios de julgamento. O mesmo 

critério foi utilizado para o julgamento de todas as chapas. 

Assim, inexiste qualquer ou violação legal ou normativa que 

justifique a caracterização de nulidade da deliberação da Comissão 

Eleitoral do dia 25 de janeiro de 2022. Nesses termos, não acolhemos o 

pedido formulado, nos termos da fundamentação apresentada. 

 

IV – Não quitação das obrigações estatutárias 

 

 O Recorrente afirma que a Comissão Eleitoral foi desatenta quanto 

à quitação das obrigações estatutárias do Sr. Douglas Elis da Costa, 

prefeito de Barra Velha-SC, tendo em vista a quitação das pendências 

financeiras com a entidade em 19/01/2022. 

 O pleito não merece acolhimento. 

 O Estatuto da FECAM estabelece que o município deve estar em 

dia com a entidade no mês anterior ao da realização da Assembleia Geral: 

Art. 12. Somente terá direito à voto e a ser votado o prefeito 
cujo município estiver filiado até seis meses antes das 
eleições e quite com suas obrigações estatutárias junto 
à FECAM e à associação de municípios até o mês 
anterior ao da realização da Assembleia Geral. 
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A Assembleia Geral será realizada em 31 de janeiro de 2022. O 

critério que deve ser utilizado é a situação financeira dos associados em 

31/12/2022, conforme procedeu a Comissão Eleitoral, explicitamente 

apontado na ata da reunião de 25 de janeiro de 2022: 

 

Quanto à quitação das obrigações estatutárias, o Sr. 
Douglas Elias Costa, prefeito de Barra Velha-SC, não está 
apto a votar e ser votado, tendo em vista que o município 
de Barra Velha-SC não estava quite com suas obrigações 
estatutárias com a FECAM em 31/12/2021, conforme art. 
12 do Estatuto da FECAM. 

 

O comprovante de pagamento de 19 de janeiro de 2022, portanto, 

somente demonstra que o município não estava quite anteriormente, 

tendo havido o pagamento posterior. Não há, portanto, qualquer 

irregularidade na decisão da comissão.  

 

DISPOSITIVO 

 

Pelos fundamentos expostos, a Comissão Eleitoral CONHECE e 

NEGA PROVIMENTO ao Recurso da Sra. Milena Andersen Lopes-SC, 

prefeita de Vargem-SC, mantendo a decisão tomada em 25 de janeiro de 

2022 por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora apresentados. 

Publique-se a decisão no site da FECAM. 

Comunique-se o procurador do Recorrente. 

 

Florianópolis-SC, 28 de janeiro de 2022. 

 

COMISSÃO ELEITORAL. 

 CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER:06126667948
Digitally signed by CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER:06126667948 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), 

ou=14030336000101, ou=presencial, cn=CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER:06126667948 

Date: 2022.01.28 17:17:51 -03'00'
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COMISSÃO ELEITORAL 

 

Decisão Terminativa nº 03/2022 

 

Recurso contra decisão da Comissão Eleitoral 

Recorrentes: Sr. Clézio José Fortunato, prefeito de São João do Itaperiú 

Sra. Milena Andersen Lopes, prefeita de Vargem 

Recorrido: Sr. Jorge Luiz Koch, prefeito de Orleans-SC 

Relator: Sr. Ari Alves Wolinger, prefeito de Ponte Alta do Norte-SC 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se de Recurso contra a decisão da Comissão Eleitoral de 

homologação da chapa para as eleições da FECAM apresentada pelo 

Recorrido, prolatada em 25 de janeiro de 2022. 

 Nos termos da Ata da reunião, os fundamentos da homologação da 

chapa foram os seguintes: 

 

Chapa 01 – Candidato à Presidente do Conselho 
Executivo Sr. Jorge Luiz Koch, Prefeito de Orleans-SC: 
O registro de chapa foi apresentado no prazo estipulado, e 
com a regular assinatura do(a) candidato(a) a Presidente 
do Conselho Executivo, nos termos do art. 37, §3º do 
Estatuto. O Conselho Executivo está composto de 8 (oito) 
membros, representando as 8 (oito) macrorregiões do 
estado, nos termos do art. 37, I do Estatuto. O Conselho 
Fiscal está composto por 8 (oito) membros, havendo a 
desistência do Sr. Gilmar Sani, prefeito de Alfredo Wagner-
SC, através de ofício encaminhado a FECAM em 
24/01/2021, restando 7 (sete) membros, cumprindo o 
disposto no art. 30 do Estatuto. Quanto à quitação das 
obrigações estatutárias, todos os municípios com 
membros indicados na chapa estavam quites com as 
obrigações estatutárias com a FECAM em 31/12/2021. O 
registro atende a todos os requisitos apontados pelo 
Estatuto da FECAM, sendo recomendada a 
HOMOLOGAÇÃO da chapa apresentada pelo Sr. Jorge 
Luiz Koch, Prefeito de Orleans-SC.   
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 Contra a decisão, a Sra. Milena Andersen Lopes, prefeita de 

Vargem, interpôs Recurso, nos termos do Regimento Interno da FECAM, 

e o Sr. Clézio José Fortunato, prefeito de São João do Itaperiú, apresentou 

impugnação/recurso, juntamente com as razões do Recurso contra a não 

homologação de sua própria chapa. 

Apresentaram, em síntese, as seguintes razões: 

 

Sra. Milena Andersen Lopes, prefeita de Vargem-SC: 

a) Invalidade jurídica da comissão eleitoral; 

b) Necessidade de concessão de prazo para substituição de 

candidatos por aplicação subsidiária da Lei Eleitoral (Lei nº 

9.504/97); 

c) Impossibilidade de homologação da chapa 01 por não ter a 

composição completa de membros titulares do Conselho Fiscal. 

 

Sr. Clézio José Fortunato, prefeito de São João do Itaperiú-SC:  

a) Impossibilidade de homologação da chapa 01 por não ter a 

composição completa de membros titulares do Conselho Fiscal. 

 

 É o relatório. 

 

VOTO 

 

I – Invalidade jurídica da Comissão Eleitoral 

 

 O Recorrente Sra. Milena Andersen Lopes, prefeita de Vargem-SC 

afirma em suas razões que a decisão tomada pela Comissão Eleitoral em 

25 de janeiro de 2022 seria inválida, por: (i) a ata da reunião estar 

assinada apenas por dois membros, sendo que um dos membros 

(Diretora Executiva) não possui direito a voto; (ii) a necessidade de que a 

comissão se reúna em sua integralidade, em razão da composição de 

apenas 3 (três) membros votantes; e (iii) a Comissão Eleitoral contém 
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membro de município que não está quite com as obrigações perante a 

FECAM, o Sr. Deyvison da Silva de Souza, prefeito de Pescaria Brava-SC.  

 O pleito não merece acolhimento. 

 Incialmente, diferentemente do que aponta a Recorrente Milena, a 

ata da reunião eleitoral de 25 de janeiro de 2022, não está assinada por 

apenas dois membros, mas por três: duas assinaturas físicas, e a 

assinatura eletrônica do Sr. Cláudio Junior Weschenfelder, prefeito de 

Guarujá do Sul, às 16h16min21s de 25/01/2022: 

 

 Não poderia ser diferente, pois esses eram os membros presentes 

na reunião, conforme aponta a ata. 

 No tocante à necessidade de composição integral da Comissão 

Eleitoral na reunião, por seu número reduzido de membros, não há 

qualquer disposição normativa interna da entidade que assim a exija. 

Ainda que presente, o eventual voto divergente do Sr. Deyvison da Silva 

de Souza, prefeito de Pescaria Brava-SC, não alteraria a deliberação 

tomada pela Comissão, que ainda teria votação de  2 de seus 3 

membros pela não homologação. 

 Tal situação é meramente hipotética, já que o Sr. Deyvison da Silva 

de Souza, prefeito de Pescaria Brava-SC, mesmo não tendo participado 

da reunião, anuiu com a decisão tomada pelos demais membros da 

comissão quando de sua ciência, o que não foi registrado na ata 

justamente por sua ausência na ocasião. 
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 Observa-se, portanto, que a ausência dos 3 (três) membros 

votantes na Comissão Eleitoral não causou qualquer prejuízo ao 

Recorrente, fundamento pelo qual não se sustenta seu argumento. 

 Por fim, o apontamento de que o município de Pescaria Brava-SC 

estaria inadimplente com suas obrigações com a entidade não se 

sustenta. Isso porque o município filiou-se à FECAM apenas em 

dezembro de 2021, conforme Lei Municipal nº 401/2021, de 22 de 

dezembro de 20211, tendo sido o pedido de filiação registrado na entidade 

na mesma data. 

 Ademais, mesmo a eventual inadimplência de município com a 

FECAM somente impede que seu prefeito seja “votado e ser votado”, 

conforme estabelece o art. 12 do Estatuto Social da FECAM: 

 

Art. 12. Somente terá direito à voto e a ser votado o prefeito 
cujo município estiver filiado até seis meses antes das 
eleições e quite com suas obrigações estatutárias junto à 
FECAM e à associação de municípios até o mês anterior ao 
da realização da Assembleia Geral. 

 

 O exercício dos demais direitos de associado continuam vigentes, 

autorizando a participação social do eventual membro inadimplente nos 

órgãos da entidade. A Comissão Eleitoral não pode ampliar o rol de 

restrições além daquelas previstas no Estatuto – e nesse caso nem 

poderia, porque não é responsável por sua própria nomeação. A 

discordância com tal disposição deve ser enfrentada através de proposta 

de alteração de Estatuto, e não por pedido de interpretação pela 

Comissão Eleitoral.  

 

                                                      
1 https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/pescaria-brava/lei-ordinaria/2021/41/401/lei-ordinaria-n-401-

2021-autoriza-o-municipio-a-celebrar-filiacao-a-federacao-de-consorcios-associacoes-de-municipios-e-

municipios-de-santa-catarina-fecam?q=401  
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II – Ausência de previsão de prazo para a substituição de candidato. 

Legislação eleitoral não se aplica ao procedimento eleitoral da 

FECAM. Legislação própria para associações de municípios.  

 

 O Recorrente aponta a necessidade de concessão de prazo para a 

substituição de candidatos. Cita como fundamento o art. 13 da Lei 

Eleitoral (Lei nº 9.504/97), que autoriza a substituição de candidatos 

após o prazo de registro de candidaturas. 

O pleito não merece acolhimento. 

Não há, em nenhum instrumento normativo interno da FECAM, a 

disposição de que haja a aplicação subsidiária da legislação eleitoral ao 

procedimento eleitoral interno da entidade. 

Conforme já afirmado, a FECAM é associação civil de natureza 

privada, regendo-se exclusivamente por seus normativos internos. Aliás, 

a prevalência do disposto no Estatuto Social no tocante ao procedimento 

eleitoral é garantido pela Lei Estadual nº 18.254/2021, que regulamenta 

o funcionamento das associações de municípios do âmbito do estado de 

Santa Catarina: 

 

Art. 8º Sob pena de nulidade, o estatuto social da 
associação de municípios conterá: 
(...) 
VIII - a forma de eleição e a duração do mandato do 
representante legal da associação; 

 

A existência de legislação especifica de regência das associações de 

municípios já seria suficiente para afastar a aplicação da legislação 

eleitoral, visto que inexiste lacuna a ser suprida por aplicação analogia. 

O procedimento de análise da regularidade dos registros de chapa 

estabelecido pelo Estatuto Social da FECAM, está indicado no art. 37, 

§4º, que assim dispõe: 

 

Art. 37. (...) §4º. A Comissão Eleitoral, nomeada pelo 
Conselho Executivo e constituída pelo Diretor Executivo 
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da FECAM, sem direito à voto, e por três prefeitos de 
municípios filiados não integrantes da chapa que 
concorrerá à eleição, reunir-se-á no primeiro dia útil 
após a data do registro para analisar, impugnar, 
homologar e publicar a(s) chapa(s) de candidatos para 
os cargos do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal 
da FECAM. 

 

 Desde a data de publicação do edital convocatório para a 

Assembleia Geral, a data de julgamento do registro é prevista. De todo 

modo, em 18 de janeiro de 2022 a Comissão Eleitoral publicou no site da 

FECAM e Resolução da Comissão Eleitoral nº 01/2022, que apontava 

explicitamente a data da reunião da Comissão Eleitoral em seu item 6: 

 

6 - A Comissão Eleitoral reunir-se-á no primeiro dia útil 
após a data do registro, 25 de janeiro de 2022, conforme 
art. 37, § 4º do Estatuto Social da FECAM, para analisar, 
impugnar, homologar e publicar as chapas registradas. 

 

 Não há, portando, qualquer violação estatutária que justifique o 

apontado pelo Recorrente. Ademais, as reuniões da Comissão Eleitoral 

sempre foram realizadas de igual maneira, não havendo qualquer 

inovação procedimental que possa justificar a insurgência do Recorrente. 

 De todo o modo, o atendimento de tal solicitação não alteraria a 

homologação da chapa do Recorrido, ora impugnada, visto que não houve 

irregularidade apontada pela comissão passível de correção. 

Assim, inexiste qualquer ou violação legal ou normativa que 

justifique a caracterização de nulidade da deliberação da Comissão 

Eleitoral do dia 25 de janeiro de 2022. Nesses termos, não acolhemos o 

pedido formulado, nos termos da fundamentação apresentada 

 

III – Critérios para a homologação da chapa em razão dos prefeitos 

desistentes ou discordantes de sua inclusão nas chapas 

 

 Ambos os Recorrente afirmam que teriam sido utilizados “critérios 

divergentes de homologação da chapa relativos, em razão da existência 
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de pedido de desistência do Sr. Gilmar Sani, prefeito de Alfredo Wagner-

SC, da composição da chapa apresentada pelo Sr. Jorge Luiz Koch, 

prefeito de Orleans-SC. 

 O pleito não merece acolhimento. 

 A primeira diferença entre os casos refere-se à natureza das 

comunicações encaminhadas por membros das chapas à Comissão 

Eleitoral: enquanto o Sr. Gilmar Sani, prefeito de Alfredo Wagner-SC, 

comunica sua desistência da participação no pleito, os prefeitos 

apontados na não homologação das demais chapas indicam que não 

anuíram com sua inclusão nas chapas, situação absolutamente 

diversa. Vejamos dos ofícios: 
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 Além disso, a desistência o Sr. Gilmar Sani, prefeito de Alfredo 

Wagner-SC, não alterou o atendimento dos requisitos formais para 

composição da chapa apresentada pelo Sr. Jorge Luiz Koch, prefeito de 

Orleans, visto que a composição permaneceu contendo 8 (oito) membros 

indicados ao Conselho Executivo e 7 (sete) membros indicados ao 

Conselho Fiscal, ao passo que que a chapa apresentada pelo Recorrente 

não cumpriu o número mínimo de membros do Conselho Executivo 

e do Conselho Fiscal desde o primeiro registro, já que não pode ser 

considerado o apontamento da prefeita de Itapema na composição do 

primeiro, e a composição do segundo já indicava 5 (cinco) membros 

apenas no registro.  
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Inexiste, portanto, diferença de critérios de julgamento. O mesmo 

critério foi utilizado para o julgamento de todas as chapas. 

Assim, inexiste qualquer ou violação legal ou normativa que 

justifique a caracterização de nulidade da deliberação da Comissão 

Eleitoral do dia 25 de janeiro de 2022. Nesses termos, não acolhemos o 

pedido formulado, nos termos da fundamentação apresentada. 

 

DISPOSITIVO 

 

Pelos fundamentos expostos, a Comissão Eleitoral CONHECE e 

NEGA PROVIMENTO aos Recursos do Sr. Clézio José Fortunato, prefeito 

de São João do Itaperiú-SC e da Sra. Milena Andersen Lopes-SC, prefeita 

de Vargem-SC, mantendo a decisão tomada em 25 de janeiro de 2022 por 

seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora apresentados. 

Publique-se a decisão no site da FECAM. 

Comunique-se o procurador do Recorrente. 

 

Florianópolis-SC, 28 de janeiro de 2022. 

 

COMISSÃO ELEITORAL. 

 

ARI ALVES WOLINGER:62977946934 Assinado de forma digital por ARI ALVES WOLINGER:62977946934 

Dados: 2022.01.28 18:43:16 -03'00'
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Processos relacionados: 

Capa do Processo

          Nº do Processo: 5022949-49.2022.8.24.0023           Data de autuação: 28/01/2022 12:04:04          Situação: MOVIMENTO 
 
          Órgão Julgador:  Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis                    Juiz(a):  Daniela Vieira Soares 
 
          Competência:  Civil - Procedimento Especial Contencioso          Classe da ação:  Procedimento Comum Cível 
 

          

Lembretes    Novo  

 Assuntos

Partes e Representantes 
AUTOR RÉU

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER   (005.354.749-70)  - Pessoa Física 
 
          MURILO GOUVEA DOS REIS   SC007258    

FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIACOES DE
MUNICIPIOS   (75.303.982/0001-90)  - Pessoa Jurídica 
 
          VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ   SC049159   SC049159     

 Informações Adicionais   (Prevenção:  NÃO executada)

Ações
Agravo Árvore AudiênciaCertidão NarratóriaCustas Movimentar/Peticionar Substabelecimentos

Filtrar Eventos 
Com documentos De decisão Externos

Evento Data/Hora Descrição Usuário Documentos

13 30/01/2022
13:40:41

Comunicação eletrônica recebida - distribuído Agravo de Instrumento 
Número: 5002856-37.2022.8.24.0000/TJSC SC007258 Evento não gerou documento

12 30/01/2022
13:36:59 Juntada - Boleto Gerado - 1 boleto gerado - Guia 2942295, Subguia 1612995 SC007258 OUT1  

11 30/01/2022
13:36:46

Juntada - Guia Gerada - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER - Guia
2942295 - R$ 583,58 SC007258 GUIAS DE CUSTAS1  

10 29/01/2022
12:33:26

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão - Refer. ao
Evento: 8 
(AUTOR - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER) 
Prazo: 15 dias Status:AGUARD. ABERTURA

yannick Evento não gerou documento

9 29/01/2022
12:33:26

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão - Refer. ao
Evento: 8 
(RÉU - FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIACOES DE
MUNICIPIOS) 
Prazo: 15 dias Status:AGUARD. ABERTURA

yannick Evento não gerou documento

8 29/01/2022
12:33:26 Não Concedida a Medida Liminar yannick DESPADEC1  

7 29/01/2022
00:01:58 PETIÇÃO SC049159

PET1  ESTATUTO2  
DOCUMENTACAO3  DOCUMENTACAO4   
DOCUMENTACAO5  DOCUMENTACAO6   
DOCUMENTACAO7  DOCUMENTACAO8   
DOCUMENTACAO9  

6 28/01/2022
17:34:49 Conclusos para decisão tales Evento não gerou documento

5 28/01/2022
17:05:40 PETIÇÃO SC007258 CONTRSOCIAL1  

4 28/01/2022
16:16:22 GUIAS DE RECOLHIMENTO / DEPÓSITO / CUSTAS SC007258 CUSTAS1  

3 28/01/2022
12:09:45 Juntada - Boleto Gerado - 1 boleto gerado - Guia 2935523, Subguia 1609978 SC007258 OUT1  

2 28/01/2022
12:05:16

Juntada - Guia Gerada - MILENA ANDERSEN LOPES BECHER - Guia
2935523 - R$ 281,19 SC007258 GUIAS DE CUSTAS1  

1 28/01/2022
12:04:04 Distribuído por sorteio (FNS05CV01) SC007258

INIC1  PROC2   
EDITAL3  RES4   
RES5  OFÍCIO/C6   
OFÍCIO/C7  ATA8   
ATA9  ATA10   
ATA11  IMPUGNAÇÃO12   
REC13  RES14  
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Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: (48) 3287-6683 - Email:
capital.civel5@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5022949-49.2022.8.24.0023/SC

AUTOR: MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
RÉU: FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS

DESPACHO/DECISÃO

MILENA ANDERSEN LOPES ajuizou "ação declaratória (com
pedido de tutela de urgência)" em face da FEDERACAO CATARINENSE DE
ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS - FECAM, ambas qualificadas, em que aponta
irregularidades no procedimento eleitoral da requerida, bem como na única chapa
homologada pela comissão eleitoral, e pede, em sede de tutela de urgência, que seja 
"(i) determinada a suspensão imediata da Assembleia Geral Ordinária marcada para
31/01/2022; (ii) designado por este Juízo um administrador judicial para
administração da FECAM durante o período de vacância (término do mandato do
atual Presidente); e (iii) remarcada nova Assembleia Geral Ordinária para realização
de novas eleições em 60 (sessenta) dias contados da decisão judicial, com a
constituição de nova Comissão Eleitoral, reabertura de prazo para indicação dos
candidatos, auto indicação, registros da chapas, previsão de impugnação/recurso e
todos os atos relacionados ao processo eleitoral da FECAM de 2022" (evento 1).

No evento 7, a requerida compareceu espontaneamente aos autos e
apresentou contestação, em que argumentou pela legalidade do seu procedimento
eleitoral, por consequência, da homologação da chapa que se impugna no feito,
pugnando pelo indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Primeiramente, diante do comparecimento espontâneo da requerida aos
autos, dou-a por citada.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos
requisitos autorizadores da concessão da medida, quais sejam: I) a probabilidade do
direito; II) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil.
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E, no caso dos autos, adianto, não se verifica a probabilidade do direito
nas alegações da parte autora.

No que se refere à suposta irregularidade da composição da comissão
eleitoral, por nela estar incluído o Prefeito do Município de Pescaria Brava
Deyvison da Silva e Souza, constata-se que a argumentação da parte autora, em um
primeiro momento, se baseia no artigo 12 do Estatuto da FECAM, que assim dispõe:

Art. 12. Somente terá direito à voto e a ser votado o prefeito cujo município
estiver filiado até seis meses antes das eleições e quite com as suas
obrigações estatutárias junto à FECAM e a associação de municípios até o
mês anterior ao da realização da Assembleia Geral.

Entretanto, o fato é que o artigo em questão é cláusula limitadora de
direitos e prerrogativas, de modo que sua interpretação deve necessariamente ser
restritiva. E considerando que ali se menciona restrição "a voto e a ser votado", e
que, de outro lado, os membros da comissão eleitoral não são eleitos, mas
nomeados, nada autoriza concluir tal artigo se aplica aos seus integrantes.
Fica prejudicada a análise da alegada inadimplência do Município de Pescaria Brava
e de sua filiação em prazo menor que o previsto no citado dispositivo, pois, como
dito, tais requisitos guardam relação com o direito a voto e a disputa de eleições, e
não com a formação da comissão eleitoral.

Não se vê, portanto, ao menos nesta fase perfunctória dos autos,
irregularidade na nomeação do Prefeito Deyvison da Silva e Souza para compor a
Comissão Eleitoral.

A partir daí, é de se registrar que, às linhas 6 e 7 da Ata da Comissão
Eleitoral do dia 25 de janeiro de 2022 (evento 1, doc. 11), consta a ausência
do Prefeito Deyvison da Silva e Souza àquela reunião, de modo que desnecessárias
maiores digressões acerca do motivo que levou aquele a não ter assinado a ata.

De outro lado, não se pode dizer que a ausência do Prefeito Deyvison
da Silva e Souza à reunião tenha maculado o procedimento eleitoral da requerida,
uma vez que dois dos Prefeitos integrantes da Comissão Eleitoral assinaram a ata,
sendo certo que o simples fato de a Diretora Executiva da FECAM ter também
assinado a ata não permite a ilação de que esta tenha votado, já que tão somente
assinou a ata da reunião da qual incontroversamente participou, pois efetivamente
compõe a Comissão Eleitoral.
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E cabe aqui registrar que não consta em lugar algum do Estatuto da
FECAM que todos os membros da Comissão Eleitoral tenham que estar presentes
em todas as reuniões, de modo que descabida a tentativa de criação de norma
restritiva não prevista no Estatuto. Ademais, dois dos Prefeitos integrantes da
Comissão Eleitoral participaram da reunião do dia 25 de janeiro de 2022, de modo
que já estabelecida a maioria. Ainda assim, deve-se mencionar que o
Prefeito Deyvison da Silva e Souza participou da Reunião da Comissão Eleitoral
realizada em 28 de janeiro de 2022 (evento 7, doc. 9), na qual foram chanceladas as
decisões tomadas na Reunião do dia 25 de janeiro de 2022.

Quanto aos prazos adotados no procedimento eleitoral, também não se
constata, prima facie, qualquer irregularidade, até porque não há sequer indicação
nos autos de que tenham os atos sido praticados fora dos prazos previstos no
Estatuto da FECAM, ou fora dos limites de atuação da Comissão Eleitoral (que é
apta a expedir Resoluções), não tendo a parte autora, de outro lado, sido prejudicada
por eventual exiguidade dos prazos, até porque apresentou todos os recursos que
estavam à sua disposição, de modo que não se verifica qualquer cerceamento de
defesa no âmbito administrativo.

Passa-se à análise da apontada irregularidade da Chapa 1, que foi a
única Chapa homologada pela Comissão Eleitoral.

A questão aqui, sobretudo, se refere aos membros apontados para
concorrer à composição do Conselho Fiscal.

Sobre a composição do Conselho Fiscal, assim prevê o artigo 30 do
Estatuto da FECAM:

Art. 30. O Conselho Fiscal será constituído por 7 (sete) membros efetivos e o
número de suplentes necessários para se atender ao disposto no §1º do Art.
37. que serão eleitos juntamente com o Conselho Executivo em Assembleia
Geral Ordinária.

Neste ponto, é importante mencionar que, em que pese o dispositivo
citado fazer menção ao §1º do artigo 37, o fato é que este parágrafo nada fala acerca
dos suplentes do Conselho Fiscal, muito menos de sua quantidade, já que tão
somente dispõe que cada associação de municípios poderá indicar até três prefeitos
para concorrer em chapas distintas, o que não guarda qualquer relação com a
quantidade de suplentes do Conselho Fiscal.
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Não há, portanto, previsão estatutária acerca da quantidade de
suplentes que devem ser eleitos para o Conselho Fiscal, de modo que não se constata
que tenham que obrigatoriamente serem nominados suplentes nas chapas, já que se
estaria, novamente, criando norma restritiva sem base legal. Portanto, em que pese o
exercício de interpretação apresentado pela parte autora, o fato é que não se observa
no Estatuto da FECAM qualquer dispositivo que preveja que tenham que ser
nominados seis membros suplentes para o Conselho Fiscal.

Delineada assim a questão, muito embora a parte requerente
afirme que não pretende ver homologada sua Chapa nestes autos, considerando que
a autora alega que tenha havido a aplicação de "dois pesos e duas medidas" no
procedimento eleitoral da FECAM, não é demais se mencionar que, na Chapa
encabeçada pela autora, foram nominados apenas cinco membros titulares para o
Conselho Fiscal (evento 1, doc. 9), de modo que aí reside a não observância ao
artigo 30 do Estatuto da FECAM. Não se verifica, outrossim, ao menos até o
presente momento, que tenha havido tratamento diferenciado à Chapa encabeçada
pela autora (até porque a Prefeita de Itapema Nilza Nilda Simas afirmou,
documentalmente, que não autorizou a inclusão de seu nome como candidata a
compor o Conselho Executivo na Chapa da autora - evento 7, doc. 5 -, o que já
bastaria para justificar a não homologação da Chapa).

Quanto à pretendida aplicação subsidiária da Lei Eleitoral para os
casos omissos, do mesmo modo, não se verifica o fumus boni juris nas alegações
autorais. É que a FECAM é entidade privada e, portanto, autorregulada por meio de
seu Estatuto, que, por sua vez, prevê que compete à Assembleia Geral Ordinária
deliberar sobre as omissões estatutárias (artigo 20, XIV), de modo que inaplicável a
Lei Eleitoral ao procedimento eleitoral da FECAM (até por ausência de previsão
legal), já que se trata de matéria interna corporis. 

Assim, não se fazia necessária a abertura de prazo para substituir
membros das chapas por pessoas não inscritas no momento do registro das chapas,
já que tal inclusão não encontra amparo no Estatuto da FECAM e a Lei Eleitoral não
se aplica ao caso.

Sob outro prisma, ao menos em uma análise preliminar dos autos, não
se verifica que tenha sido autorizada, somente à Chapa 1, a inclusão de um novo
candidato ao Conselho Fiscal. Isto porque, embora ao ver deste juízo não seja
obrigatória a nominação de suplentes no ato da inscrição das chapas (por não haver
quantidade mínima prevista no Estatuto da FECAM), o fato é que a Chapa 1 indicou
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um suplente (evento 1, doc. 8, p. 2), de modo que não houve a inclusão de um novo
integrante na Chapa, já que o nome do Prefeito de São João do Sul Moacir Francisco
Teixeira já estava inscrito no ato de registro da Chapa.

Não se verifica, portanto, ao menos nessa fase preliminar em que se
encontram os autos, que tenha havido, por parte da Comissão Eleitoral, tratamento
diferenciado às Chapas registradas para concorrer às eleições da associação ré.

Em suma, como já mencionado, não se observa a probabilidade de
direito nas alegações da parte autora, de modo que inviável a pretendida concessão
da tutela de urgência, já que ausente um de seus requisitos.

 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Concedo o prazo de quinze dias para que a parte ré junte aos autos
procuração outorgando poderes ao advogado que peticionou a contestação do evento
7.

Intimem-se; a parte autora, inclusive, para apresentação de réplica, em
quinze dias.

 

Documento eletrônico assinado por YANNICK CAUBET, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
310023516303v60 e do código CRC 6a2513a2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): YANNICK CAUBET 
Data e Hora: 29/1/2022, às 12:33:26 
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Capa do Processo

          Nº do Processo: 5000634-44.2022.8.24.0082           Data de autuação: 28/01/2022 16:58:37          Situação: MOVIMENTO-AGUARDA DESPACHO 
 
          Órgão Julgador:  Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis                    Juiz(a):  Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva 
 
          Competência:  Civil - Procedimento Especial Contencioso          Classe da ação:  Procedimento Comum Cível 
 

Lembretes    Novo  

 Assuntos

Partes e Representantes 
AUTOR RÉU

CLEZIO JOSE FORTUNATO   (870.937.589-91)  - Pessoa Física 
 
          MAURO ANTONIO PREZOTTO   SC012082     

FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIACOES DE
MUNICIPIOS   (75.303.982/0001-90)  - Pessoa Jurídica 
 
          VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ   SC049159   SC049159     

 Informações Adicionais   (Prevenção:  NÃO executada)

Ações
Agravo Árvore AudiênciaCertidão NarratóriaCustas Movimentar/Peticionar Substabelecimentos

Filtrar Eventos 
Com documentos De decisão Externos

Evento Data/Hora Descrição Usuário Documentos

10 29/01/2022
21:23:07 PETIÇÃO SC049159 PET1  PET2   

DECL3  

9 29/01/2022
16:46:01 CONTESTAÇÃO SC049159

CONT1  ESTATUTO2   
DOCUMENTACAO3  EDITAL4   
RES5  ATA6   
OFIC7  OFIC8   
OFÍCIO/C9  RES10   
ATA11  

8 29/01/2022
14:34:44 PETIÇÃO SC012082 PET1  

7 29/01/2022
14:26:26 PETIÇÃO SC012082 PET1  DOCUMENTACAO2  

6 29/01/2022
14:23:10 PETIÇÃO SC049159 PET1  ANEXO2  

5 29/01/2022
14:05:23

PROCURAÇÃO - FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIACOES DE
MUNICIPIOS (SC049159 - VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ) SC049159 PROC1  

4 28/01/2022
18:00:34 Conclusos para despacho cristianedp Evento não gerou documento

3 28/01/2022
17:04:47

Juntada - Registro de pagamento - Guia 2939369, Subguia 1611866 -
Pagamento com cartão (1/1) - R$ 281,19 SECJE CUSTAS1  

2 28/01/2022
16:59:33

Juntada - Guia Gerada - CLEZIO JOSE FORTUNATO - Guia 2939369 - R$
281,19 SC012082 GUIAS DE CUSTAS1  

1 28/01/2022
16:58:37 Distribuído por sorteio (FNSC02CV01) SC012082

INIC1  PROC2   
DOCUMENTACAO3  END4   
EDITAL5  RES6   
RES7  DOCUMENTACAO8   
DOCUMENTACAO9  DOCUMENTACAO10   
DOCUMENTACAO11  DOCUMENTACAO12   
ATA13  REC14   
DOCUMENTACAO15  ESTATUTO16   
DOCUMENTACAO17  DOCUMENTACAO18   
DOCUMENTACAO19  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL – 

ELEIÇÃO 2022 FECAM 

 

 

CLEZIO JOSÉ FORTUNATO Prefeito Municipal de São João do Itaperiú, 

representando a Chapa 3, que concorre ao pleito eleitoral para a escolha dos 

dirigentes da FECAM, vem até Vossa Excelência, por intermédio do seu procurador 

constituído (instrumento procuratório em anexo), com base no artigo 37, § 5º do 

Estatuto da Entidade e item 3 da Resolução da Comissão Eleitoral n. 02/2022, para 

interpor RECURSO contra a decisão da Comissão Eleitoral de 28 de janeiro de 2022 

(decisões terminativas 01 e 03), que negou provimento ao recurso anterior, 

requerendo seja o mesmo recebido e submetido à apreciação da Assembleia Geral 

marcada para o próximo dia 31 de janeiro, às 14h, o que faz com base nos argumentos 

aqui expostos. 

 

1. Razões deduzidas no presente recurso. 

No presente recurso será demonstrado que a decisão da Comissão Eleitoral que 

negou provimento ao recurso da Chapa 03 deve ser reformado, porquanto a decisão 

proferida está em desacordo com os preceitos que regem o processo eleitoral, ante 

os seguintes vícios e irregularidades:  

a) Ausência de intimação da Chapa 03 para a sessão de análise dos pedidos 

de registro. Ofensa ao devido processo legal; 

b) não foi oportunizada à Chapa 03 a apresentação de defesa quanto às 

eventuais deficiências no pedido de registro apontados pela Comissão 

Eleitoral. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88; art. 37, 

§ 5º do Estatuto da FECAM); 

c) não foi oportunizado à Chapa 03 a substituição de candidatos e/ou 

complementação de candidatos. Ofensa ao contido nos arts. 10 e 13 da Lei 

n. 9.504/97, aplicada subsidiariamente ao processo eleitoral da FECAM; 
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d) ausência de intimação da chapa 03 e de seu advogada para a sessão de 

apreciação do recurso; 

e) a Chapa 01 não está completa, já que apresenta 06 (seis) candidatos efetivos 

e apenas 01 (um) suplente ao Conselho Fiscal, em desacordo com o contido 

no art. 30 do Estatuto da FECAM, c/c item 4 da Resolução n. 01/2022. 

Com base em tais argumentos, serve o presente recurso para provocar a 

anulação da deliberação da Comissão Eleitoral tomada no dia 28 de janeiro próximo 

passado, nos termos do pedido final aqui deduzido. 

 

2. RAZÕES RECURSAIS QUANTO À DECISÃO TERMINATIVA 01 

2.1. Ofensa ao devido processo legal, ante a não convocação da Chapa 03 para 

acompanhar a reunião que analisou os pedidos de registro das chapas. 

Em apertada síntese, a decisão terminativa 1 refutou o argumento da 

ofensa ao devido processo legal, ao argumento simplório de ausência de previsão no 

Estatuto da Entidade para tal intimação. 

Data máxima vênia, é princípio balizar aplicável a todo e qualquer processo, 

o respeito ao devido processo legal, insculpido na CF/88, em seu art. 5º, do qual 

decorre a necessidade de as partes acompanharem a tramitação dos processos em 

que figuram como interessadas, podendo, inclusive, apresentar manifestação, se for 

o caso. 

Vale dizer, não haverá sessão secreta para julgamento de processos. De 

igual modo, não deve haver sessão de julgamento sem que seja dado conhecimento 

às partes da data, hora, local e forma da sua realização, para que estas, em havendo 

necessidade e interesse, possam acompanhar o ato. 

Todavia, no presente caso não houve o devido cuidado por parte da ilustre 

Comissão eleitoral, que deixou de comunicar a Chapa 3 a data, hora, local e forma da 

realização da sessão de apreciação dos pedidos de registros, malferindo assim, um 

direito fundamental. 
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Desse modo, não há outro remédio que não seja a anulação das 

deliberações da Comissão Eleitoral tomadas nas reuniões dos dias 25 e 29 de janeiro, 

para que outra seja marcada, com a intimação da Chapa ora recorrente, para 

acompanhar a sessão, oportunizando assim, o contraditório e ampla defesa. 

 

2.2. Ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório. 

A alegação do recorrente quanto à ofensa ao direito ao contraditório e 

ampla defesa foi rechaçada pela Comissão Eleitoral, que aduziu haver possibilidade 

de manifestação apenas na hipótese contida no § 5º do art. 37 do Estatuto e item 7 

da Resolução 01/2022. 

Todavia, a efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa somente 

haverá de ser garantido quanto assegurado o direito à manifestação prévia pela chapa 

eventualmente atingida por decisão a ser tomada. 

No presente caso, não havendo impugnação do pedido de registro da 

Chapa 03, eventual decisão da Comissão Eleitoral acerca do cumprimento dos 

requisitos legais, deve ser precedida de manifestação, o que não ocorreu ante a falta 

de intimação. 

Ou seja, a decisão que indeferiu o registro da Chapa 03 foi proferida sem 

que fosse oportunizada manifestação pela Chapa 03, cujo pedido de registro ocorreu 

no prazo estabelecido, o que contraria o contido expressamente no Estatuto da 

FECAM: 

Art. 37. A eleição do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, ocorrerá da 
seguinte forma: 

[...] 

§ 4º A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho Executivo e constituída pelo 
Direito Executivo da FECAM, sem direito à voto, e por três prefeitos de 
municípios filiados não integrantes da chapa que concorrerá à eleição, reunir-
se-á no primeiro dia útil após a data do registro para analisar, impugnar, 
homologar e publicar a(s) chapa(s) de candidatos para os cargos do Conselho 
Executivo e do Conselho Fiscal da FECAM. 
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§ 5º Caberá pedido de impugnação ao registro da chapa, até um dia útil da 
publicação do registro, assegurada ampla defesa e o contraditório. 

[...]. 

Desde logo é preciso dizer que o direito ao contraditório e à ampla defesa 

consignado no § 5º do art. 37 do Estatuto da FECAM, deve ser observado tanto nos 

casos de impugnação oferecida por chapa concorrente, como nos casos de análise 

de ofício, consoante se infere da regra prevista no § 4º do art. 37 do Estatuto. 

Aliás, o direito ao contraditório e à ampla defesa não é apenas um direito 

regulamentar previsto em normas estatutárias da Entidade ou regulamentares, trata-

se, pois, de um princípio constitucional alçado à condição de direito fundamental, ante 

a sua previsão no texto da CF/88 (art. 5º, LV). 

Desse modo, ainda que não tivesse sido oferecida impugnação ao pedido 

de registro de Chapa, a análise da Comissão Eleitoral, seja mediante impugnação de 

ofício (conforme redação do § 4º do artigo 37 do Estatuto) ou na análise das condições 

de registrabilidade, é essencial a oitiva da chapa em relação à qual pende qualquer 

situação eventualmente impeditiva do registro requerido. 

Não tendo sido respeitado o princípio constitucional do contraditório e 

ampla defesa previsto no art. 5º, LV da CF/88, no art. 37, § 5º do Estatuto da FECAM 

e item 7 da Resolução n. 01/2022, a decisão recorrida é absolutamente nula, devendo, 

pois, ser reformada, concedendo-se prazo adequado para a Chapa recorrente 

apresentar sua manifestação quanto às eventuais pendências em seu pedido de 

registro.  

 

2.3. Necessidade de concessão de prazo para substituição de candidato e/ou 

complementação de chapa. Aplicação subsidiária das regras da Lei n. 9.504/97. 

A negativa de concessão de prazo para eventual substituição e/ou 

complementação de chapa restou negada pela decisão terminativa 01 ao argumento 

da não aplicação da legislação eleitoral ao processo eleitoral da FCEAM. 
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Todavia, conquanto a legislação intestina da FECAM seja omissa quanto à 

possibilidade de substituição de candidato, cujo nome constou no pedido de registro 

de chapa, a Lei Eleitoral (Lei n. 9.504/97) tem previsão expressa quanto ao tema, 

prevendo a possibilidade de substituição de candidatos após o prazo de registro de 

candidatura, verbis: 

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for 
considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do 
registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado. 
[...]. 

Ademais, a própria complementação de chapa é admitida pela Lei Eleitoral, 

consoante se observa da regra contida no art. 10, § 5º. Logo, em razão da omissão 

da legislação intestina da FECAM, aplica-se subsidiariamente a Lei n. 9.504/97, com 

a concessão de prazo razoável para que a Chapa 03 possa substituir candidatos e/ou 

complementar a Chapa. 

Com base em tais razões, deve o presente recurso ser provido para, 

anulando a decisão recorrida, conceder prazo razoável para que a Chapa recorrente 

promova a substituição de candidatos e/ou complemente a composição. 

 

3. Recurso quanto ao teor da decisão terminativa 3, que manteve o registro da 

chapa 03. 

3.1. Regras de composição de chapa de acordo com o Estatuto da FECAM. 

De acordo com o contido no item 4 da Resolução n. 01/2022 da Comissão 

Eleitoral da FECAM, cada Chapa que pretende concorrer à eleição para o Conselho 

Executivo e Fiscal, deverá apresentar o pedido de registro no prazo estabelecido, 

contendo Chapa completa, vejamos: 

Registro, Impugnação, Homologação e Publicação das Chapas 

4 – O pedido de registro das chapas completas com os nomes dos(as) 

prefeitos(as) para compor o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal, com as 

indicações das associações de municípios ou das indicações individuais dos 

prefeitos, serão registradas na sede da FECAM até 24 de janeiro de 2021 (sic), 
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06 (seis) dias úteis antes da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 36, § 3º 

do Estatuto Social da FECAM. 

Para ser considerada completa, a chapa requerente deverá apresentar 

candidatos para ocupar todas as vagas previstas no Conselho Executivo (08 vagas), 

consoante art. 28, caput1 e Conselho Fiscal (7 titulares e 6 suplentes), conforme art. 

302 do Estatuto da FECAM. 

Da leitura conjugada da regra prevista no art. 30 com aquela do inciso II do 

art. 373, tem-se que, no caso do Conselho Fiscal, cada chapa concorrente deverá 

indicar 7 candidatos efetivos e 6 suplentes. 

A dicção dos dispositivos estatutários invocados é de clareza solar e não 

permite outra conclusão. Veja-se em detalhes. 

As 21 associações de municípios foram agrupadas em 8 macrorregiões, 

conforme o disposto no inciso I do art. 37 do Estatuto, tendo cada uma das 

macrorregiões designadas direito a ter um representante na composição do Conselho 

Executivo, completando assim as 8 vagas previstas no art. 28 do Estatuto. 

As associações de municípios que integram as respectivas macrorregiões 

que não tenham sido contempladas com vaga no Conselho Executivo, terão direito a 

ter um representante de cada uma delas no Conselho Fiscal. 

                                                           
1 Art. 28. O Conselho Executivo será eleito em Assembleia Geral Ordinária dentre os prefeitos de municípios 

filiados, e compõe-se dos seguintes membros: 

I – Presidente; 

II – 1º Vice-presidente; 

III – 2º Vice-presidente; 

IV – 3º Vice-presidente; 

V – 1º Tesoureiro; 

VI – 2º Tesoureiro; 

VII – 1º Secretário; 

VIII – 2º Secretário. 
2 Art. 30. O Conselho Fiscal será constituído por 7 (sete) membros efetivos e o número de suplentes necessários 

para atender ao disposto no § 1º do Art. 37, que serão eleitos juntamente com o Conselho Executivo em 

Assembleia Geral Ordinária. 
3 Art. 37. A eleição do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, ocorrerá da seguinte forma: 

[...] 

II -  As Associações de Municípios não contempladas no Conselho Executivo terão uma vaga assegurada no 

Conselho Fiscal, conforme Art. 30. 
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Das 21 associações, 8 já integram ao Conselho Executivo, remanescendo 

13 associações para serem contempladas no Conselho Fiscal. 

O número de Conselheiros Fiscais efetivos é fixo, ou seja, 07 membros (art. 

30 Estatuto). Logo, das 13 associações remanescentes, 7 terão assento no Conselho 

Fiscal, na condição de membro efetivo e 06 na condição de membro suplente. Essa 

é, pois, a correta dicção da redação contida no inciso II do art. 37 do Estatuto da 

FECAM. 

Em resumo, tem-se a seguinte distribuição das 21 associações: 

a) Conselho Executivo: 8 membros, sendo um prefeito(a) de cada 

associação; 

b) Conselho Fiscal Efetivo: 7 membros, sendo um prefeito(a) de cada 

associação não contemplada no Conselho Executivo; 

c) Conselho Fiscal Suplente: 6 membros, sendo um prefeito(a) de cada 

associação não contemplada nas letras “a” e “b” acima. 

 

3.1. Irregularidade na composição da Chapa 01. Número de membros do 

Conselho Fiscal inferior àquele estabelecido no art. 30 do Estatuto da FECAM. 

Ofensa ao contido no item 4 da Resolução n. 01/2022. 

Tendo presente a baliza normativa prevista no art. 30 c/c inciso II do art. 37 

do Estatuto da FECAM, cabe analisar o pedido de registro da Chapa 01 para aferir o 

atendimento pleno às regras estatutárias. 

O pedido de registro formulado pelo Prefeito Jorge Luiz Koch, 

representando a Chapa 01 apresenta a seguinte composição: 

a) Conselho Executivo: 08 membros; 

b) Conselho Fiscal Efetivo: 07 membros, sendo que um deles comunicou 

à Entidade, no dia 24 de janeiro de 2022 que não integrará qualquer 

chapa, restando, portanto, apenas 06 candidatos; 

c) Conselho Fiscal Suplente: 01 candidato. 
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Sem maiores delongas, tem-se que a homologação do registro da Chapa 

01 se deu ao arrepio das normas estatutárias, em especial ao contido no art. 30 c/c 

inciso II do art. 37, ambos do Estatuto Social da FECAM. 

A decisão da Comissão Eleitoral, ora recorrida, causa ainda mais espanto, 

eis que não homologou o registro da Chapa 03, ora Recorrente, sob a alegação de 

não apresentação de chapa completa. 

Afinal, qual a regra foi utilizada para deferir o registro da Chapa 01, já que 

a mesma está em situação semelhante a Chapa 03? 

Nesse estado de coisas e visando sanar as irregularidades perpetradas, o 

presente recurso deve ser provido para anular a decisão recorrida para indeferir o 

registro da Chapa 01, ou, alternativamente, conceder prazo para todas a chapas 

inscritas, a fim de complementação da composição, mediante a indicação dos 

candidatos faltantes. 

 

4. Pedidos. 

Ante as considerações aqui expostas, requer seja conhecido e provido o 

presente recurso, eis que próprio e tempestivo, para anular as decisões proferidas 

pela Comissão Eleitoral, ante as nulidades aqui indicadas. 

Em consequência à anulação das decisões proferidas pela Comissão 

Eleitoral sejam adotadas as seguintes medidas: 

a) suspender a realização da eleição para a escolha dos novos dirigentes 

da FECAM; 

b) designar comissão provisória para gerir a Entidade, até a realização de 

da eleição e posso dos novos dirigentes; 

c) designar uma comissão para elaborar proposta de resolução para 

regular o processo eleitoral, com base nas normas estatutárias, 

submetendo à aprovação da Assembleia Geral; 

d) convocar novo processo eleitoral; 

e) designar nova Comissão Eleitoral, apta a conduzir o processo eleitoral. 
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Alternativamente, requer sejam anuladas as decisões da Comissão 

Eleitoral que deferiu o registro da Chapa 01 e indeferiu o registro das demais Chapas 

e, em consequência, seja concedido prazo para que as 3 chapas que apresentaram 

pedido de inscrição promovam a complementação da sua composição nos termos 

previstos no Estatuto. 

Requer ainda seja designada nova data para a realização das eleições, 

depois de esgotado o prazo para a regularização das chapas. 

Requer, por fim, que seja oportunizada manifestação oral quando da 

apreciação do presente recurso pela Assembleia Geral, seja pelo próprio recorrente, 

seja por seu procurador. 

Florianópolis, 29 de janeiro de 2022. 

 

 

Mauro A. Prezotto 

OAB/SC 12.082 

MAURO 

ANTONIO 

PREZOTTO

Assinado de forma 

digital por MAURO 

ANTONIO PREZOTTO 

Dados: 2022.01.29 

20:26:45 -03'00'
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À Assembleia Geral Ordinária da FECAM - Federação de Concórcios, Associações e 

Municípios de Santa Catarina 

 

 

 
 
 
 

MILENA ANDERSEN LOPES, brasileira, prefeita do Município de 

Vargem/SC, inscrita no CPF sob o n. 005.354.749-70, RG nº 3.382.106, residente e 

domiciliada na Rua Arno Schimidt, n. 239, Centro, Vargem/SC, CEP 89638- 000, 

candidata à presidência da FECAM – Federação de Consórcios, Associações de 

Municípios de Santa Catarina (gestão 2022) pela chapa 2, vem repeitosamente perante 

Vossas Senhorias, por intermédio de seus procuradores signatários, com fundamento 

no art. 62 do Regimento Interno vigente da FECAM, apresentar RECURSO CONTRA 

DECISÃO TERMINATIVA PROLATADA PELA COMISSÃO ELEITORAL, pelas razões de fato, 

fundamento e de direito que se passa a expor 

 

I. SÍNTESE DO PROCESSO ELEITORAL 2022 FECAM 

 

Abaixo segue o resumo de atividades ocorridas até o momento nas 

eleições da FECAM em 2022: 

 

Atividade Data Providência 

Edital de Convocação  11/01/2022 Convocação para prefeitos para 

Assembleia Geral Ordinária dia 31 

de janeiro de 2022 

 

 

Nomeação da Comissão Eleitoral  

 

 

18/01/2022 

Escolha de 4 (quatro) prefeitos 

para compor a Comissão 

Eleitoral: 

(i) Cláudio Júnior Weschenfelder, 

prefeito de Guarujá do Sul/SC; 
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(ii) Ari Alves Wolinger, prefeito de 

Ponte Alta do Norte/SC; 

(iii) Deyvison da Silva de Souza, 

prefeito de Pescaria Brava/SC; 

(iv) SISI Blind, Diretora Executiva   

Indicação de candidatos pelas 

Associações da FECAM 

 

19/01/2022 

Comunicado nº 3552856 

constando a relação dos prefeitos 

indicados pelas Associações  

 

 

Auto indicação dos prefeitos 

 

 

20/01/2022 

Comunicado nº 3556953 onde os 

prefeitos que não foram indicados 

pelas Associações faça a auto 

indicação 

 

Registro das chapas na FECAM 

com os nomes que irão compor o 

Conselho Executivo e o Conselho 

Fiscal a partir das indicações das 

associações e auto indicações dos 

(as) Prefeitos (as) 

 

 

 

24/01/2022 

Chapa 1 – Candidato à Presidente 

do Conselho Executivo: Jorge Luiz 

Koch; 

Chapa 2 – Candidata à Presidente 

do Conselho Executivo: Milena 

Andersen Lopes; 

Chapa 3 – Candidato à Presidente 

do Conselho Executivo: Clézio José 

Fortunato. 

 

Deliberação da Comissão Eleitoral 

quanto ao registro das chapas 

 

 

25/01/2022 

Ata de Reunião da Comissão 

Eleitoral da FECAM: 

Chapa 1 – HOMOLOGADA; 

Chapa 2 – NÃO HOMOLOGADA; 

Chapa 3 – NÃO HOMOLOGADA  

 

Impugnação ao Registro das 

Chapas, ou apresentação de 

 

 

26/01/2022 

Chapa 2 – A Candidata Milena  

Andersen Lopes Protocolou 

Impugnação contra a 

homologação da chapa 1  e 
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recurso contra a não 

homologação 

recurso contra a não 

homologação da sua chapa; 

Chapa 3 – Protocolou Impugnação 

contra a homologação da chapa 1  

e recurso contra a não 

homologação da sua chapa;   

 

 

Decisão da Comissão Eleitoral  

 

 

28/01/2022 

Deliberação da Comissão eleitoral 

negando provimento aos recursos 

apresentados pelas chapas 2 e 3 

(decisão terminativa 01 e 02), bem 

como negando provimento a 

impugnação de homologação da 

chapa 1 (decisão terminativa 03). 

 

Apresentação de Recursos 

 

29/01/2022 

Apresentação de recurso pela 

autora (chapa 1), em face da 

deliberação da Comissão Eleitoral 

 

 

Desta forma, diante da decisão terminativa proferida peal Comissão 

Eleitoral, é a presente para apresentar recurso à Assembleia Geral Ordinária par 

prolação de decisão definitiva, nos termos do art. 62 e seguintes do Regimento Interno 

da FECAM. 

 

II. PRELIMINAR 

II.1 – DA DESIGNAÇÃO DE RELATOR E DA POSSIBILIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL   

Requer, primeiramente, que seja designado novo Relator, integrante 

de um dos órgãos da FECAM, para conduzir os procedimentos relacionados ao 
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julgamento do presente Recurso perante a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do 

art. 71 do Regimento Interno da FECAM: 

 

“Art. 71. Para todo procedimento a ser julgado pela assembleia 

Geral, seja originário ou recursal, deverá ser designado relator, 

integrante de um dos órgãos da FECAM, vedando-se, no caso de 

recurso, que seja integrante do órgão que prolatou a decisão 

recorrida” 

 

Conforme disposto no dispositivo acima, deverá ser designado novo 

relator, vedado a condução por integrante do órgão que prolatou a decisão, ou seja, na 

Comissão Eleitoral. 

Além disso, requer seja ofertado a recorrente, a oportunidade, após o 

relator, de exposição pro 15 (quinze) minutos das razões recursais, nos termos do art. 

72 do Regimento Interno da FECAM: 

 

“Art. 72. Em toda a deliberação indicada neste título a ser tomada 

perante a Assembleia Geral será oportunizado aos interessados, logo 

após a exposição do relator, período de 15 (quinze) minutos cada para 

que exponham suas razões, pessoalmente, ou por procurador 

designado.” 

  

III – DO DIREITO   

III.1 – DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL   

A Comissão Eleitoral, na decisão terminativa nº 03/2022, entendeu 

que não há nenhuma irregularidade do prefeito Deyvison da Silva de Souza integrar a 

Comissão, mesmo que o Município de Pescaria Brava esteja inadimplente, tendo em 

vista o interpretação que é dada ao art. 12 do Estatuto Social da FECAM 
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Em que pese o entendimento da Comissão, não se pode interpretar o 

disposto no art. 12 do Estatuto Social da FECAM de forma restritiva, como defendido em 

sua decisão.  

O art. 12 está inserido no Estatuto Social da FECAM no capítulo II –DA 

ADMISSÃO E PERDA DOS DIREITOS SOCIAIS. 

Nesse sentido, estabelece o art. 8º e 9º do Estatuto Social da FECAM: 

 

“Art. 8º. Constituem direitos sociais: 

I – participar das Assembleias Gerais e discutir os assuntos 

submetidos à apreciação dos associados; 

II – votar e ser votado nas Assembleias Gerais e para os cargos do 

Conselho Executivo e Conselho Fiscal; 

III – propor medidas que visem atender aos objetivos e interesses dos 

municípios e da FACM, e ao aprimoramento da instituição; 

  

Art. 9º Constituem deveres sociais: 

(...) 

III – cumprir com as obrigações e compromissos contraídos com a 

FECAM; 

 

Assim, dentre os direitos e deveres sociais não está somente o prefeito 

“votar e ser votado” nas eleições, mas também discutir quaisquer assuntos relacionados 

aos associados, como por exemplo a deliberação sobre a homologação da chapa nas 

eleições da entidade. 

Não há que se falar que a ausência de um dos membros da Comissão 

Eleitoral não acarretaria prejuízo a recorrente, pois o processo eleitoral estaria viciado 

desde seu nascedouro, independentemente de formar maioria ou não na deliberação. 

Ou seja, a constituição da Comissão Eleitoral foi irregular, tendo em vista que um dos 

seus integrantes não tem poderes para discutir acerca de questões relacionadas ao 

interesse dos associados da FECAM. 
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Assim, estando o Município de Pescaria Brava/SC inadimplente com as 

contribuições associativas junto a FECAM, não é permitida a participação do prefeito 

Deyvison da Silva de Souza na composição da Comissão Eleitoral. 

Abaixo segue a comprovação de inadimplência do Município de 

Pescaria Brava/SC com a FECAM, conforme balança do período de 01/12/2021 a 

30/12/2021 - https://www.fecam.org.br/balancete-dezembro-2021/: 

 

 

Mesmo que o Município de Pescaria Brava não estivesse inadimplente 

com a FECAM, o que se admite apenas por hipóteses, ainda assim o prefeito Deyvison 

da Silva de Souza não poderia integrar a Comissão Eleitoral, vez que o Município 

supracitado está filiado a FECAM a menos de 6 (seis) meses antes da eleições, o que 

impede sua participação no processo eleitoral, conforme preceitua o art. 12 do Estatuto 

Social da FECAM acima transcrito. 

110



7 

 
 

 
 
 
 

 

A filiação do Município de Pescaria Brava ocorreu apenas em 22 de 

dezembro de 2022, conforme se pode constatar abaixo: 

 

 

No que se refere a alegação de que seria “desnecessária” a presença 

do prefeito Deyvison da Silva de Souza na deliberação da Comissão Eleitoral do dia 25 

de janeiro de 2022, discorda totalmente a recorrente. 

Isto porque, independente da reunião da Comissão Eleitoral do dia 

25/01/22 ter sido por maioria, a nomeação do prefeito Deyvison da Silva de Souza para 

compor a Comissão Eleitoral não poderia ter ocorrido desde o início, estando o processo 

eleitoral viciado desde o início. 

Sendo assim, todos os atos da Comissão Eleitoral devem ser 

invalidados, devendo ser composta nova Comissão para deliberação sobre as eleições 

da FECAM em 2022.  

Portanto, seja por um ou por outro motivo, tem-se comprovada a 

impossibilidade do prefeito Deyvison da Silva de Souza de integrar e participar das 

decisões da Comissão Eleitoral, por falta de cumprimento dos direitos e deveres sociais, 

conforme previsto nos arts. 8, 9 e 12, todos do Estatuto Social da FECAM 
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III.2 – DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATOS NAS 

ELEICÕES DA FECAM 

Na decisão terminativa nº 03/2022 a Comissão Eleitoral alega não ser 

possível utilizar subsidiariamente a Lei nº 9.504/97, sob o fundamento de que nenhum 

instrumento normativa da FECAM prevê a utilização da lei Eleitoral. 

Afirma a Comissão Eleitoral, ainda, que os procedimentos de registra 

da chapas está previsto no art. 37, § 4º, do Estatuto Social: 

Art. 37 (...) 

§4º. A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho Executivo e 

constituída pelo Diretor Executivo, sem direito à voto, e por três 

prefeitos de municípios filiados não integrantes da chapa que 

concorrerá à eleição, reunir-se-á no primeiro dia útil após a data do 

registro para analisar, impugnar, homologar e publicar a(s) chapa(s) 

de candidatos para os cargos do Conselho Executivo e do Conselho 

Fiscal da FECAM. 

 

Percebe-se, no entanto, que não há qualquer restrição para 

substituição de candidatos no art. 37, § 4º, do Estatuto da FECAM, mas somente que 

a Comissão se reunirá no primeiro dia após o registra para análise, impugnação, 

homologação e publicação das chapas.  

Por outro lado, o regimento Interno da FECAM estabelece a 

possibilidade de regularização da candidaturas no prazo não inferior de 2 (dois) dias 

úteis, conforme art. 62, parágrafo único do referido diploma: 
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Conquanto a legislação intestina da FECAM seja omissa quanto à 

possibilidade de substituição de candidatos, a Lei Eleitoral (Lei n. 9.504/97) tem previsão 

expressa quanto a possibilidade de substituição de candidatos mesmo após o prazo de 

registro de candidatura: 

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que 

for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do 

prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado. 

[...]. 

Logo, em razão da omissão do Estatuto da FECAM, aplica-se 

subsidiariamente a Lei n. 9.504/97, com a concessão de prazo razoável para que a chapa 

2 possa substituir candidatos e/ou complementar sua chapa. 

A FECAM, através dos atos praticados pela atual Comissão Eleitoral, 

acaba por criar um oásis normativo, pois exclui toda e qualquer aplicação de legislação 

subsidiária e pretende resolver toda e qualquer lacuna a partir das decisões da Comissão 

Eleitoral (como ficou explicitamente descrito na Ata de Reunião que avaliou os registros 

das chapas)  

Portanto, também por essa razão, deverá ser determinada a imediata 

suspensão da Assembleia Geral Ordinária marcada para dia 31 de janeiro de 2022 para 

realização das eleições da FECAM, a fim de que haja publicação de uma resolução 

eleitoral devidamente atenta às necessidades e à importância que deve ser dada ao 

pleito eleitoral de gestão da Federação. 
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III.3 – DA IRREGULAR HOMOLOGAÇÃO DA CHAPA 1  

A Comissão Eleitoral no julgamento do recurso outrora interposto pela 

parte recorrente, proferiu decisão terminativa nº 03/2022, negando provimento ao 

recurso, sob a alegação de que utilizou dos mesmo critério para deliberação quanto ao 

registra das chapas. 

NO ENTANTO, EM NENHUM MOMENTO, A COMISSÃO ELEITORAL SE 

MANIFESTOU NA DECISÃO SOBRE O FATO DA CHAPA 1 ESTAR INCOMPLETA, EM 

RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SUPLENTES NO CONSELHO FISCAL. 

 Diante disso, cabe a Assembleia Geral Ordinária reconhecer o defeito 

na composição completa da chapa 1 e determinar a realização de novas eleições. 

O pedido de registro da chapa 1 formulado pelo Prefeito Jorge Luiz 

Koch apresentou a seguinte composição: 

a) Conselho Executivo: 08 membros; 

b) Conselho Fiscal Efetivo: 07 membros, sendo que um deles 

comunicou à Entidade, no dia 24 de janeiro de 2022, que não 

integrará qualquer chapa, restando, portanto, apenas 06 

candidatos; 

c) Conselho Fiscal Suplente: 01 candidato. 

Após a desistência de um dos membros do Conselho Fiscal, a vaga de 

suplente compôs o Conselho Fiscal, não restando nenhum suplente para compor a 

chapa 1. 

Isso, contudo, não é suficiente para atender a exigência de composição 

de chapas previsto no Estatuto Social da FECAM. Vejamos.   

Estabelece o art. 28 do Estatuto Social da FECAM que o Conselho 

Executivo será composto por:  

I – Presidente; 

II – 1º Vice-Presidente; 
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III – 2º Vice-Presidente; 

IV – 3º Vice-Presidente; 

V – 1º Tesoureiro; 

VI – 2º Tesoureiro; 

VII – 1º Secretário; 

VIII – 2º Secretário. 

Já o Conselho Fiscal será constituído por 7 (sete) membros efetivos e 

o número de suplentes necessários, nos termos do art. 30 do Estatuto Social da FECAM: 

Art. 30. O Conselho Fiscal será constituído por 7 (sete) membros 

efetivos e o número de suplentes necessários para atender ao 

disposto §1º do Art. 37, que serão eleitos juntamente com o Conselho 

Executivo em Assembleia Geral Ordinária.  

Já o art. 37, § 1º do Estatuto Social dispõe: 

 

Art. 37 (...) 

II – As associações de Municípios não contempladas no Conselho 

Executivo terão uma vaga assegurada no Conselho Fiscal. 

§ 1º Cada associação de município poderá indicar, com antecedência 

mínima de 9 (nove) dias úteis da realização da Assembleia Geral 

Ordinária, até três prefeitos para concorrem em chapas distintas.   

Grifo e sublinhado nosso. 

 

Sendo assim, para concorrer às eleições da FECAM em 2022, as chapas 

completas deverão ser compostas por 8 (oito) candidatos para o Conselho Executivo 

(art. 28 do Estatuto Social) + 7 (sete) candidatos titulares e 6 (seis) suplentes para o 

Conselho Fiscal (art. 30 c/c art. 37, inciso II e § 1º ambos do Estatuto Social), totalizando 

21 (vinte e um) candidatos que irão compor as chapas, a fim de contemplar todas as 

(21) associações de Municípios.    

As 21 associações de Municípios foram agrupadas em 8 

macrorregiões, conforme o disposto no inciso I do art. 37 do Estatuto, tendo cada uma 
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das macrorregiões designadas direito a ter um representante na composição do 

Conselho Executivo, completando assim as 8 vagas previstas no art. 28 do Estatuto. 

As associações de Municípios que integram as respectivas 

macrorregiões que não tenham sido contempladas com vaga no Conselho Executivo, 

terão direito a ter um representante de cada uma delas no Conselho Fiscal. 

Das 21 associações, 8 já integram ao Conselho Executivo, 

remanescendo 13 associações para serem contempladas no Conselho Fiscal. 

O número de Conselheiros Fiscais efetivos é fixo, ou seja, 07 membros 

(art. 30 Estatuto). Logo, das 13 (treze) associações remanescentes (após a composição 

dos 8 membros do Conselho Executivo), 7 (sete) terão assento no Conselho Fiscal, na 

condição de membro efetivo e 06 na condição de membro suplente. Essa é, pois, a 

correta interpretação da redação contida no § 1º do art. 37 do Estatuto da FECAM. 

Em resumo, tem-se a seguinte distribuição das 21 associações: 

(i) Conselho Executivo: 8 membros, sendo um prefeito(a) de cada 

associação; 

(ii) Conselho Fiscal Efetivo: 7 membros, sendo um prefeito(a) de 

cada associação não contemplada no Conselho Executivo; 

(iii) Conselho Fiscal Suplente: 6 membros, sendo um prefeito(a) de 

cada associação não contemplada nas letras “a” e “b” acima. 

Ou seja, sem maiores delongas, tem-se certo que a HOMOLOGAÇÃO 

do registro da Chapa 1 pela Comissão Eleitoral foi totalmente irregular, por não atender 

as disposições previstas nas normas estatutárias, em especial ao contido no art. 30 c/c 

inciso II e § 1º do art. 37, ambos do Estatuto Social da FECAM. 

Portanto, por todas as razões acima expostas, deverá a Assembleia 

Geral Ordinária deliberar pela realização de novas eleições, renovando todos os prazos 

de indicação, auto indicação, registro da chapas e outros ato relacionados ao processo 

eleitoral da FECAM em 2022, atendo ao disposto nos arts. 28, 30 e 37, inciso II e § 1º, 

todos do Estatuto Social, que estabelecem as regras para composição completa das 

chapa para eleição.  
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IV. DO PEDIDO 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, requer: 

a) A apreciação do presente recurso a fim de que seja deliberada sua 

Decisão na Assembleia Geral Ordinária aprazada para o dia 

31/01/2022 às 14h, com a designação de novo Relator, integrante 

de um dos órgãos da FECAM, para conduzir os procedimentos 

relacionados ao julgamento do presente Recurso, nos termos do 

art. 71 do Regimento Interno da FECAM: 

b) Seja concedido prazo, durante a Assembleia Geral Ordinária do dia 

31/01/2022, para a realização de sustentação oral pela Recorrente 

ou por parte do seu procurador, nos moldes do que preceitua o 

art. 72 do Regimento Interno vigente; 

c) Seja dado provimento ao presente recurso para que seja (i) 

suspensa pela Assembleia Geral Ordinária as eleições marcadas 

para 31/01/2022; e (ii) designada nova Assembleia Geral Ordinária 

para realização de novas eleições em 30 (trinta) dias contados da 

decisão prolatada pela Assembleia, com as seguintes cominações:  

(ii.i) nomeação de nova Comissão Eleitoral, composta pela 

Diretora Executiva da FECAM e um membro de cada chapa 

registrada a fim de assegurar um processo eleitoral justo, 

democrático, republicano, isonômico e transparente e a (ii.ii)  

reabertura de novos prazos para indicação dos candidatos, auto 

indicação, registros das chapas, previsão de impugnação/recurso e 

todos os atos relacionados ao processo eleitoral da FECAM de 

2022, possibilitando, assim, a composição de novas chapas e um 

novo processo eleitoral 

 
Nestes Termos,  

pede Deferimento. 
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Florianópolis-SC, 29 de janeiro de 2022. 

 
 

Murilo Gouvêa dos Reis 
OAB/SC 7.258 

 
 

Marcelo Brito Rodrigues 
OAB/SC 56101-A 

 

Mauro Pereira de Moraes 
OAB/RS 117.972 
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