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RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 

AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVO. 

É intempestivo o agravo regimental interposto 
após o prazo de três dias, previsto no caput do 
art. 46 da Resolução TRESC n. 7.847/2011. 

O art. 1o da Portaria P n. 353/2013 prorrogou, 
para 20 de janeiro de 2014, os prazos judiciais 
cujos vencimentos ocorressem de 20 de 
dezembro de 2013 a 19 de janeiro de 2014. 

Vencido, portanto, no dia 10 de janeiro de 2014, 
o prazo para interposição de agravo regimental 
contra decisão monocrática publicada em 7 de 
janeiro de 2014, intempestivo o recurso 
interposto após o dia 20 de janeiro. 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO. 

Os partidos que concorrem coligados, ainda que 
em conjunto, não detêm legitimidade para propor 
ação de investigação judicial eleitoral no período 
que compreende desde a formação da coligação 
até a data do pleito. 

Vistos etc., 
A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 

Catarina, à unanimidade, em não conhecer do agravo regimental e, por maioria 
de votos, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por 
ilegitimidade ad causam dos requerentes - vencidos os Juízes Hélio do Valle 
Pereira e Luiz Henrique Martins Portelinha -, nos termos do voto do Relator, que 
fica fazendo parte integrante da decisão. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 
Florianópolis, 7 de abril de 2014. 
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R E L A T Ó R I O 

Os fatos são os seguintes: Laércio Demerval Schuster Júnior e 
Darcízio Bona, recorridos e candidatos reeleitos, respectivamente, para prefeito e 
vice-prefeito em Timbó teriam a) afixado, desde fevereiro de 2012, em obras da 
Prefeitura de Timbó, mais de "50 enormes placas, numa clara demonstração de 
propaganda eleitoral, abuso de poder econômico e promoção pessoal"; b) 
realizado maciça publicidade em jornais, revistas e rádios locais, com distribuição 
de folderes, cartazes e calendários, para promoção pessoal e fim eleitoreiro, a 
expensas dos cofres públicos; e c) realizado em 2012 gastos com publicidade 
superiores a média dos gastos nos 3 anos anteriores ao pleito eleitoral (fls. 
2/123). 

A sentença julgou improcedente o pedido da AIJE (fls. 268/277), 
dela recorrendo a Coligação "Timbó Forte de Novo", integrada pelo PMDB, 
PSD e PDT, que sustenta: a) na Rp n. 84-10.2012.6.24.0032, "os fatos foram 
analisados sob a ótica do propaganda política antecipada", e, não, "sob a ótica do 
abuso do poder político, quando os agentes públicos se valem da condição 
funcional para beneficiar candidaturas (desvio de finalidade) ou a própria 
candidatura"; b) as matérias no rádio e publicadas em jornais, placas, revistas, 
folderes, cartazes e calendários promoveram pessoalmente os candidatos à 
reeleição; c) gastos, em 2012, com publicidade na Prefeitura de Timbó em valor 
superior à média anual e semestral de gastos nos 3 anos anteriores ao pleito (fls. 
284/298). 

Os recorridos, em preliminar, alegam a ilegitimidade recursal da 
Coligação, pois a AIJE foi proposta pelo PSD, PDT e PMDB, não havendo nos 
autos "procuração do representante legal da Coligação 'Timbó Forte de Novo'". 
Destacam, ainda, a ilegitimidade ativa dos partidos, que, isolados, propuseram a 
AIJE, apesar de coligados. No mérito, sustentam que: a) não há prova de que as 
publicidades veiculadas pelo município, todas realizadas fora do período vedado, 
teriam excedido "os limites da lei de forma a configurar a promoção pessoal do 
agente público (art. 37, § 1o, da Constituição Federal) e, com isso, caracterizar 
propaganda eleitoral extemporânea em abuso de autoridade" (art. 74 da Lei n. 
9.504/97); b) não houve gastos em publicidade na Prefeitura de Timbó acima do 
limite previsto no art. 73, VII, da Lei n. 9.504/1997; c) "seja o valor apresentado 
pelo Tribunal de Contas, Municipalidade, ambos estão abaixo da média", pois o 
que a Lei proíbe é a realização de "gastos com publicidade institucional em 
valores superiores ao último ano e à média dos últimos três anos"; d) deve-se 
manter "o entendimento da sentença que utilizou como parâmetro a média anual, 
pois não pode o juiz assumir o papel de legislador". Requerem o não 
conhecimento do recurso, e, caso rejeitada a preliminar, o seu desprovimento (fls. 
304/320). 

Após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela rejeição da 

Fls. 
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representação da coligação recorrente", e, ao final, "pelo conhecimento do 
recurso e, no mérito, pelo seu provimento parcial", para aplicar, aos recorridos, a 
multa prevista no § 4o do art. 73 da Lei n. 9.504/1997 (fls. 350/361), concedi prazo 
de 3 dias para a Coligação recorrente regularizar a sua representação processual 
nos autos (fl. 361-v), o que foi feito com a apresentação da correspondente 
procuração (fl. 364) e das atas da convenção municipal dos partidos integrantes 
da referida Coligação (fls. 366/377). Posteriormente, às fls. 380/391, dessa 
decisão, os recorridos interpuseram agravo regimental, pois, segundo alegam, 
"ultrapassadas as oportunidades para a devida constituição de mandatários pela 
recorrente". 

É o relatório. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER (Relator): 

1. Admissibilidade do agravo regimental interposto pelos 
recorridos em face da decisão da fl. 361-v, que concedeu prazo para que a 
Coligação recorrente regularizasse sua representação 

O despacho determinando a regularização da representação 
processual da recorrente foi disponibilizado no DJESC no dia 19/12/2013 e, 
segundo o § 3o do art. 4o da Lei n. 11.419/2006, foi considerado publicado no dia 
07 de janeiro de 2014 (certidão da fl. 361-v) - primeiro dia útil após o recesso do 
Judiciário. Portanto, o prazo recursal venceria no dia 10 de janeiro de 2014 (art. 
46 da Resolução TRESC n. 7.874/2011). 

No entanto, estabeleceu o art. 1o da Portaria P n. 353/2013 que "os 
prazos judiciais, cujos vencimentos ocorram no período de 20 de dezembro de 
2013 a 19 de janeiro de 2014, ficam prorrogados para o dia 20 de janeiro de 
2014". Assim, o prazo para a interposição do agravo regimental expirou no dia 20 
de janeiro de 2014. 

Todavia, o recurso foi interposto somente em 22 de janeiro de 2014 
(fl. 380), sendo, pois, intempestivo. 

Por essa razão, voto por não conhecer do agravo regimental, o que, 
em princípio, não traria prejuízo aos agravantes, uma vez que os mesmos 
argumentos constam como preliminar de suas contrarrazões. 

2. Legitimidade dos partidos coligados para proporem ação 
durante o período eleitoral. 

Há uma questão prejudicial de mérito, alegada pelos recorridos, mas 
que também pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de 
jurisdição (CPC, art. 267, § 3o, c/c inciso VI). 
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Trata-se da legitimidade dos partidos que concorrem coligados para 
atuar isoladamente ou em conjunto perante a Justiça Eleitoral desde a formação 
da coligação até a realização do pleito. 

Antes de adentrar nessa questão, esclareço que a Procuradoria 
Regional Eleitoral opinou pela rejeição da preliminar em questão, com a "baixa 
dos autos em diligência para sanar a irregularidade na representação da 
coligação recorrente". 

Acolhi a promoção do Procurador Regional Eleitoral, por medida de 
economia processual, sem deliberar, naquela oportunidade, acerca da questão da 
legitimidade ad causam, pois se trata de matéria que deveria ser apreciada pelo 
Plenário deste Tribunal. 

Ademais, a simples apresentação da procuração outorgada pela 
coligação aos advogados que interpuseram o recurso teria o único efeito de 
regularizar a representação da recorrente em Juízo, não podendo afastar a 
legitimidade ad causam ou a legitimidade recursal, questões que precisariam ser 
examinadas pelo colegiado. 

Voltando à questão da ilegitimidade, transcrevo os dispositivos do 
art. 6o da Lei n. 9.504/1997 que tratam da matéria: 

Art. 6° É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, 
celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, 
podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a 
eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o 
pleito majoritário. 

§ 1o A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de 
todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as 
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo 
eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com 
a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. 

§ 3o Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as 
seguintes normas: 

II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos 
presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos 
membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por 
representante da coligação, na forma do inciso III; 

III - os partidos integrantes da coligação devem designar um 
representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de 

(...) 

(...) 
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partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, 
no que se refere ao processo eleitoral; 

IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa 
designada na forma do inciso III ou por delegados indicados pelos partidos 
que a compõem, podendo nomear até: 

a) três delegados perante o Juízo Eleitoral; 

b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral; 

c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 4o O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de 
forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da 
própria coligação, durante o período compreendido entre a data da 
convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de 
candidatos. 

Portanto, as coligações possuem "prerrogativas e obrigações de 
partido político no que se refere ao processo eleitoral", possuindo o dever de 
funcionarem "como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no 
trato dos interesses interpartidários". 

Isso desde a formação da coligação até a realização da eleição, 
quando então os partidos políticos e coligações passam a ter, segundo a 
jurisprudência, legitimidade concorrente para atuar perante a Justiça Eleitoral 
(AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n. 36398, 
Acórdão de 04/05/2010, Relator Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES). 

Quando se trata de ação proposta somente por um dos partidos que 
compõem a coligação ou mesmo por um subgrupo, a solução é fácil, porquanto a 
jurisprudência dos Tribunais Eleitorais é uníssona no sentido da ausência de 
legitimidade. 

Cito como exemplo os seguintes julgados: 

- RECURSO - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - PARTIDOS COLIGADOS 
ATUANDO EM JUÍZO SEM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS 
AGREMIAÇÕES QUE INTEGRAM A COLIGAÇÃO - ILEGITIMIDADE 
ATIVA AD CAUSAM - CARÊNCIA DE AÇÃO. 

Partidos políticos coligados não detêm legitimidade para atuarem 
isoladamente em Juízo, sem a participação das demais agremiações 
que integram a coligação, a teor do disposto no § 1° do art. 6o da Lei n. 
9.504/97 (precedente: TRESC. Ac. n. 16.620, de 13.9.2000, Rei. Juíza 
Angela Regina da Cunha Leal). 

(Acórdão n. 19.437 de 21/09/2004, Relator Juiz JOSÉ GASPAR RUBIK -
original sem grifos). 

5 
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E 

- RECURSO - REGISTRO DE CANDIDATURA - PRELIMINARES -
IMPEDIMENTO DO JUIZ ELEITORAL - FALTA DE CAPACIDADE 
POSTULATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PARTIDOS COLIGADOS 
- AÇÃO PROPOSTA INDIVIDUALMENTE OU EM SUBCONJUNTO -
REJEIÇÃO PARCIAL. 

Os partidos integrantes de coligações não detêm legitimidade para 
apresentar, isoladamente ou em subconjunto, impugnação a registro 
de candidatura. Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.504/1997. 

(Acórdão n. 19.068 de 18/08/2004, Relator Juiz RODRIGO ROBERTO DA 
SILVA - original sem grifos). 

No caso dos autos, a AIJE foi proposta no dia 3 de outubro de 2012, 
antes, portanto, da realização da eleição, quando, em tese, somente a coligação 
poderia ajuizá-la. Mas não foi o que ocorreu, pois foram os partidos integrantes 
da Coligação "Timbó Forte de Novo" - PMDB, PSD e PDT -, que, sem a 
participação da coligação, ingressaram com a ação. Naquela oportunidade, cada 
um dos partidos apresentou a respectiva procuração, subscrita pelos 
representantes legais, outorgando poderes a três advogados. 

Em princípio, poder-se-ía entender que constituiria mera formalidade 
impedir que a t o t a l i d a d e dos partidos que integram uma aliança, promovam, em 
conjunto, ação que poderia ser proposta pela coligação, pois o objetivo da norma 
parece ser a preservação da aliança celebrada pelas agremiações visando à 
disputa do pleito. 

Dessa forma entendeu este Tribunal no Acórdão TRESC n. 27.083 
de 25/08/2012, Juiz Eládio Torret Rocha. Extraio do voto condutor: 

(...) conquanto a peça impugnatória apresente como impugnantes os 
partidos de forma isolada - PP/PT/DEM/PSDB é possível verificar que 
todos compõem a Coligação "Nova Trento de Todos", devendo ser 
ressaltado que os instrumentos procuratórios outorgados ao advogado 
subscritor da impugnação foram assinados pelos presidentes de referidas 
agremiações, pelo que resta atendido o disposto na Lei n. 9.504/1997 
sobre a representação processual da coligação (...). 

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de votos, ao 
Examinar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso 
Especial Eleitoral n. 82-74.2012.6.24.0053, reformou a decisão desta Corte. 
Transcrevo a parte pertinente da ementa do citado aresto: 

(...) 

(...) 
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO. Surgindo contradição 
no acórdão formalizado, impõe-se o acolhimento dos embargos 
declaratórios. 

ELEIÇÕES - COLIGAÇÃO. Formada Coligação, surge, por f icção 
jurídica, o afastamento da legit imidade dos Part idos Políticos, 
mantida apenas, considerado o processo eleitoral, para impugnar a 
própria Coligação - art igo 17 da Consti tuição Federal e art igo 6° da Lei 
n° 9.504/1997. 

REGISTRO - COLIGAÇÃO E PARTIDOS POLÍTICOS - AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO PELA PRIMEIRA - IRRELEVÂNCIA DO INSURGIMENTO 
DOS ÚLTIMOS. Formada a Coligação, mostra-se irrelevante, para 
saber-se se validamente impugnado o registro ou não, a participação, 
no ato, de todos os Partidos Políticos que a compõem. 

RECURSO - COLIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO 
REGISTRO. Uma vez silenciado a Coligação quanto ao pleito de registro, 
surge a ilegitimidade para recorrer da decisão que o defere. 

(Redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, Acórdão de 07/05/2013) -
original sem grifos) 

Transcrevo trecho pertinente do voto do Ministro Marco Aurélio: 

Senhora Presidente, queiramos ou não, existe ficção jurídica estampada 
na Lei n° 9.504/1997, regedora da matéria. 

Os Partidos hoje têm ampla liberdade, tendo em conta o artigo 17 da 
Constituição Federal, para se coligar, e o fizeram. O que nos vem do 
parágrafo 1o do artigo 6o da Lei das Eleições? 

§ 1o A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas 
as siglas dos partidos que a integram [geralmente os nomes-fantasia são 
sugestivos], sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido 
político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um 
só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses 
interpartidários. 

Há mais. O parágrafo 4o coloca uma pá de cal na possível controvérsia: 

§ 4o O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de 
forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria 
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o 
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. 

Qual é o pano de fundo? Os Partidos se coligaram, mas a Coligação 
impugnou o registro? Não. O registro foi atacado pelas legendas, as quais 
não podiam, ante a criação da Coligação, atuar no processo eleitoral. A 
falha foi percebida. O que fez a Coligação? Interpôs o recurso. Entretanto 

Art. 6o [...] 
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não era parte legítima para recorrer, porque não impugnara, como deveria 
ter feito, observada a inexistência dos Partidos Políticos, no processo 
eleitoral, decorrente da ficção jurídica presente na lei. 

A hipótese julgada pelo TSE, embora se tratasse de recurso em 
impugnação a registro de candidatura, é muito semelhante a encontrada nestes 
autos. Os partidos que formavam determinada coligação impugnaram pedido de 
registro de candidatura, recebido pelo Juiz como notícia de inelegibilidade, pois 
entendeu o Magistrado que os partidos coligados não possuiriam legitimidade 
para impugnar pedido de registro. Como a impugnação foi julgada improcedente, 
a coligação recorreu, juntamente com os partidos, e esta Corte reconheceu a 
legitimidade. Porém, quando a Coligação recorreu ao TSE, o Tribunal entendeu, 
em última análise, que a coligação não possuía legitimidade para recorrer, 
porquanto não havia impugnado o registro de candidatura (Súmula n. 11/TSE), e 
que os partidos coligados não possuíam legitimidade para impugnar o pedido de 
registro, mesmo que todas as agremiações que faziam parte da aliança tivessem 
impugnado, em conjunto. 

Penso que os argumentos lançados pelo Ministro Marco Aurélio no 
julgamento dos embargos de declaração no TSE são pertinentes, pois a atuação 
da coligação, representando os partidos que aderiram ao pacto, é a regra, 
estabelecendo o § 4o do art. 6o da Lei n. 9.504/1997 a única exceção possível: a 
legitimidade das agremiações coligadas para atuarem de forma isolada quando 
questionarem "a validade da própria coligação, durante o período compreendido 
entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro 
de candidatos". Fora dessa hipótese, como bem destacou o eminente Ministro, os 
partidos políticos não podem atuar isoladamente ou em grupo perante a Justiça 
Eleitoral, desde o pedido de registro até a data da realização do pleito. 

Anoto também que, nestes autos, além de não possuírem os 
partidos legitimidade para ingressar com a ação de investigação judicial eleitoral, 
não possui a coligação legitimidade para recorrer de decisão proferida em 
processo do qual não era parte. 

Ante o exposto, voto por julgar extinta a ação de investigação judicial 
eleitoral, por ilegitimidade ativa, nos termos do disposto no art. 267, VI, do CPC, 
pois proposta durante o período eleitoral, pelos partidos políticos, e não pela 
coligação. 

É como voto. 
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EXTRATO DE ATA 

RECURSO ELEITORAL N° 394-16.2012.6.24.0032 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - ABUSO -
DE PODER ECONÔMICO - PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - PEDIDO DE 
CASSAÇÃO DE REGISTRO - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PEDIDO DE 
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE - 32a ZONA ELEITORAL - TIMBÓ 
RELATOR: JUIZ IVORl LUIS DA SILVA SCHEFFER 

RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO TIMBÓ FORTE DE NOVO (PMDB-PSD-PDT) 
ADVOGADO(S): PAOLA MILENA CAMPESTRINI CHAVES; MARCELO WORMSBECKER; MARCOS 
GADOTTI 
RECORRIDO(S): LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JÚNIOR; DARCÍZIO BONA 
ADVOGADO(S): ALESSANDRO BALBI ABREU; CARLOS EDOARDO BALBI GHANEM; LUIZ 
MAGNO PINTO BASTOS JÚNIOR; MAURICIO PONTUAL MACHADO NETO; RENATA PEREIRA 
GUIMARÃES; JOÃO EDUARDO ELÁDIO TORRET ROCHA; ALINE MOMM 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: à unanimidade, não conhecer do agravo regimental e, por maioria - vencidos os 
Juízes Hélio do Valle Pereira e Luiz Henrique Martins Portelinha -, de ofício, julgar extinto o 
processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ad causam dos recorrentes, nos termos 
do voto do Relator. Apresentou sustentação oral o advogado Luiz Magno Pinto Bastos 
Júnior. O Procurador Regional Eleitoral apresentou manifestação com fundamento no inciso 
I do art. 32 do Regimento Interno deste Tribunal. Foi assinado o Acórdão n. 29175. 
Presentes os Juízes Sérgio Roberto Baasch Luz, Antonio do Rêgo Monteiro Rocha, Luiz 
Henrique Martins Portelinha, Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, Ivorí Luis da Silva Scheffer, 
Carlos Vicente da Rosa Góes e Hélio do Valle Pereira. 

SESSÃO DE 07.04.2014. 


