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RESUMO 

REIS, Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos. O ativismo judicial no 

Brasil: o caso da verticalização. 2014. 306 f. Tese (doutorado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Desde a promulgação da atual Constituição da República 

Federativa do Brasil, em cinco de outubro de 1988, percebe-

se que o fenômeno do ativismo judicial tem ganhado força 

nos Tribunais brasileiros nos mais variados assuntos, entre 

eles o direito político-eleitoral. Este trabalho visa a 

evidenciar este fenômeno no Brasil, mais precisamente por 

meio do estudo pormenorizado do caso da verticalização das 

coligações partidárias. A atuação do Tribunal Superior 

Eleitoral, em fevereiro de 2002, a respeito da 

verticalização provocou o debate sobre o ativismo judicial 

na Imprensa, no Congresso Nacional e também entre juristas 

e cientistas políticos. A manutenção da interpretação do 

TSE pelo Supremo Tribunal Federal, por duas vezes, só veio 

a arregimentar ainda mais discussões sobre o tema. Houve 

movimentação por parte do Legislativo e de Partidos 

Políticos no sentido de extirpar definitivamente tal 

interpretação judicial do ordenamento jurídico brasileiro.  

Assim sendo, este trabalho compõe-se de análises sobre 

decisões de tribunais superiores (TSE e STF) em que o 

fenômeno do ativismo judicial foi identificado. De modo a 

contextualizar dogmaticamente a análise das decisões, serão 

abordados aspectos constitucionais e legais concernentes à 

Justiça Eleitoral, demonstrando como as decisões sobre a 

verticalização ultrapassaram a competência judicial sobre a 

matéria. Para contextualizar as decisões analisadas na 

jurisprudência dos tribunais superiores, serão retomados os 

julgamentos proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e 

pelo Supremo Tribunal Federal em fidelidade partidária, 

regras de propaganda eleitoral, requisitos de elegibilidade 

(certidão de quitação eleitoral) e número de vereadores em 

cada município brasileiro. Por fim, a análise das decisões 

dos tribunais superiores a respeito da verticalização será 

contraposta aos limites legais e constitucionais 

previamente estudados, evidenciando, assim, o fenômeno do 

ativismo judicial no direito eleitoral.  

 

Palavras-chave: Ativismo Judicial, Verticalização, 

Coligações Partidárias, Tribunal Superior Eleitoral, 

Supremo Tribunal Federal, Partido Político, Campanha 

Eleitoral.  

  



 

ABSTRACT 

REIS, Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos. The judicial activism in 

Brazil: the verticalization case. 2014. 306 f. Tese (doutorado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Since the promulgation of the Constitution of the 

Federative Republic of Brazil, in October 5, 1988, the 

(phenomenon known as) judicial activism has built-up in 

strength on the Brazilian courts, being discussed in many 

cases, including those related to Election Law. This thesis 

intends to demonstrate this phenomenon occurrence in 

Brazil, more specifically by studying the case of vertical 

party coalitions. The performance of the Superior Electoral 

Court concerning the verticalization, in February 2002, 

raised the debate on judicial activism on the press, the 

Congress and also among jurists and political scientists. 

The preservation of the Superior Electoral Court’s 

interpretation by the Supreme Federal Court has raised even 

more debates on the subject. Furthermore, the Legislative 

Power and some political parties also tried to exclude this 

judicial interpretation from the Brazilian legal system. 

Thus, this thesis consists on the analysis of superior 

courts’ decisions in which the phenomenon has occurred.  

Focusing on the its dogmatic contextualization, 

constitutional and legal aspects of the Electoral Justice 

will be discussed, demonstrating how the decisions on 

verticalization exceed the jurisdiction on that matter. To 

contextualize the decisions with the superior courts’ 

jurisprudence, the rulings of Supreme Federal Court and the 

Superior Electoral Court on party loyalty, campaign 

advertising, elegibility, and the maximum number of 

deputies in each Brazilian municipality will be examined. 

Finally, the analysis of the superior courts’ decisions 

concerning the verticalization will be faced in opposition 

to the legal and constitutional limits previously examined, 

demonstrating the existence of the judicial activism 

phenomenon on the Election Law.     

 

Keywords: Judicial Activism, Verticalization, Party 

Coalitions, the Superior Electoral Court, The Supreme 

Federal Court, Political Parties, Political Campaign. 

  



 

RIASSUNTO 

REIS, Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos. L’attivismo giudiziario in 

Brasile: il caso dela verticalizzazione. 2014. 306 f. Tese 

(doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014 

Sin dalla promulgazione dell’attuale Costituzione della 

Repubblica Federale del Brasile, il 5 ottobre 1988, si 

costata come il fenomeno dell’attivismo giudiziario abbia 

guadagnato forza nei Tribunali brasiliani nelle più diverse 

aree, tra le quali quella del diritto elettorale. Il 

presente elaborato si propone di mettere in luce questo 

fenomeno in Brasile, in special modo tramite lo studio 

dettagliato della verticalizzazione delle coalizioni tra 

partiti. L’azione del Tribunale Superiore Elettorale 

riguardo alla verticalizzazione, nel febbraio del 2002, ha 

provocato un dibattito sull’attivismo giudiziario nei mass 

media, nel Congresso Nazionale e tra giuristi e politologi. 

La conferma, da parte del Supremo Tribunale Federale, 

dell’interpretazione del TSE, per ben due volte, ha 

sollevato ulteriori discussioni sul tema. Vi è stata una 

movimentazione da parte del potere legislativo e dei 

partiti politici al fine di estirpare definitivamente tale 

interpretazione giurisprudenziale dall’ordinamento 

giuridico brasiliano. Di fronte a questo quadro, il 

presente elaborato è composto dall’analisi delle decisioni 

dei tribunali superiori (TSE e STF) in cui si è colto il 

fenomeno dell’attivismo giudiziario. Al fine di 

contestualizzare dogmaticamente l’analisi delle decisioni, 

saranno trattati aspetti costituzionali e legali 

concernenti la Giustizia Elettorale, dimostrando come le 

decisioni sulla verticalizzazione hanno violato la 

competenza giurisdizionale in materia. Allo scopo di 

contestualizzare le decisioni analizzate all’interno della 

giurisprudenza dei tribunali superiori, saranno riprese le 

sentenze emesse dal Tribunale Superiore Elettorale e dal 

Supremo Tribunale Federale a riguardo della fedeltà 

partitica, delle norme che regolano la campagna elettorale, 

dei requisiti di eleggibilità (certificato di “quitação 

eleitoral”) e del numero di consiglieri municipali in ogni 

comune brasiliano. Infine, l’analisi delle decisioni dei 

tribunali superiori sulla verticalizzazione verrà 

contrapposta ai limiti legali e costituzionali studiati in 

precedenza, evidenziando, in questo modo, il fenomeno 

dell’attivismo giudiziario nell’ambito del diritto 

elettorale.  

 

Parole chiave: attivismo giudiziario, verticalizzazione, 

coalizioni parttitiche, Tribunale Superiore Elettorale, 

Supremo Tribunale Federale, Partito Politico, Campagna 

Elettorale.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Verticalização: um caso de ativismo judicial 

 

A legislação político-eleitoral 

brasileira caracterizava-se pelo pouco tempo de vigência. 

Um ano antes de cada eleição, o Congresso Nacional se 

incumbia de aprovar uma nova lei com o objetivo de reger 

as eleições seguintes, fazendo com que a cada dois anos o 

país tivesse uma nova regulamentação do processo 

eleitoral
1
. 

 

A notória instabilidade normativa no 

campo político-eleitoral do Brasil
2
 começou a se encerrar 

na década de 1990. A promulgação da Lei dos Partidos 

Políticos (Lei n. 9.096) e, em 1997, a entrada em vigor da 

Lei das Eleições (Lei n. 9.504), produzida pelo Congresso, 

e concebida para ser a lei definitiva sobre o processo 

eleitoral brasileiro modificaram esse contexto histórico
3
.  

 

Mesmo com a vigência da Lei das Eleições 

desde o pleito de 1998, o tema da reforma política 

                                                           
1 VIEIRA, Tarcisio. “Experiencias nacionales representativas: Brasil”. 

In: ZOVATTO, Daniel et.all (coord.). Dinero y contienda político-

electoral: reto de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 

2003, p. 426. 
2
 Luiz Carlos dos Santos Gonçalves classifica a legislação eleitoral 
como “caótica”. O autor usa o Código Eleitoral (Lei 4.737/65) como 

exemplo: “O Código Eleitoral (CE) de 1965, que regulamentou as 

eleições num momento de ausência de democracia, trai sua origem no 

excessivo detalhamento e em seu furor organizatório e sancionatório. 

(...) É um diploma no qual as diversas funções da Justiça Eleitoral – 

administrativa, normativa e judicial – são confundidas e misturadas, 

sem método nem aviso”. (“Sugestões para a reforma do direito 

eleitoral”, In: Revista do Advogado, ano XXX, n. 109, agosto de 2010, 

p. 62). 
3
 A evolução histórica da legislação político-eleitoral brasileira pode 

ser conferida em artigo assinado por Cláudio Lembo: “Cronologia básica 

do direito eleitoral brasileiro”. In: CAGGIANO, Monica Herman Salem; 

LEMBO, Cláudio (coords.). O voto nas Américas. Barueri: Manole, 2008, 

p. 73-106. 



 

continuou na pauta do Legislativo do Poder Executivo, 

perseverando também como uma das principais preocupações 

dos estudiosos e dos agentes políticos brasileiros.  

 

Na verdade, desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, discute-se tanto no 

Congresso como nos meios acadêmicos qual seria a melhor 

fórmula para reformar o sistema político-eleitoral 

brasileiro
4
.  

 

Há diversas propostas apresentadas no 

Congresso Nacional e também nos meios acadêmicos. Entre 

essas mudanças propostas, destacam-se a fidelidade 

partidária; a adoção da cláusula de desempenho (ou de 

barreira); alterações no sistema proporcional; ajustes nas 

regras do financiamento da política, apontado por muitos 

como a verdadeira panaceia
5
 da reforma política e, por 

fim, alterações no sistema partidário brasileiro. Na 

prática, a Lei das Eleições e a Lei dos Partidos Políticos 

sofreram apenas mudanças pontuais.  

  

Nesse contexto, pôde-se observar nestes 

últimos anos um interessante fenômeno que será o foco 

                                                           
4
 É imperioso reconhecer o avanço institucional que o Brasil sofreu 

desde a promulgação da Constituição de 1988. Mesmo havendo crises 

econômicas, sociais e políticas graves neste período, houve avanços 

notáveis nestes mesmos campos. A questão da reforma política é 

premente, mas não deve-se reconhecer que, diante do espectro do 

período militar, o Estado Democrático de Direito vem prevalecendo. 

Corrobora com esta análise Luís Roberto Barroso, que declara: “A 

Constituição de 1988 foi o rito de passagem para a maturidade 

institucional brasileira. Nos últimos vinte anos, superamos todos os 

ciclos do atraso: eleições periódicas, Presidentes cumprindo seus 

mandatos ou sendo substituídos na forma constitucionalmente prevista, 

Congresso Nacional em funcionamento sem interrupções, Judiciário 

atuante e Forças Armadas fora da política. Só quem não soube  sombra 

não reconhece a luz”. “Vinte anos da Constituição de 1988: a 

reconstrução democrática do Brasil”. In: Revista de Informação 

Legislativa, ano 45, n. 179, jul./set. 2008, p. 30. 
5
 RODRIGUES, Fernando. Políticos do Brasil. São Paulo: Publifolha, 

2006. p. 159. 



 

desse trabalho: algumas das principais mudanças ocorridas 

no ordenamento jurídico brasileiro, no que concerne ao 

sistema partidário-eleitoral, foram promovidas não pelo 

Poder Legislativo, mas sim pelo Poder Judiciário.  

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o 

Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiram diversas 

questões no âmbito do sistema partidário-eleitoral 

brasileiro em toda sua história e, após a Constituição de 

1988, os dois tribunais continuaram a se debruçar sobre 

assuntos ligados ao tema.  

 

Pode-se destacar, entre outras decisões, 

(i) o acórdão que vetou a existência de candidaturas natas 

no ordenamento jurídico brasileiro; (ii) a decisão que 

determinou pormenorizadamente o número de vereadores em 

cada município brasileiro em respeito ao respectivo número 

de eleitores; (iii) a determinação de que o mandato, 

proporcional ou majoritário, pertence ao partido político 

e não ao candidato eleito, o que diminuiu a frequência do 

fenômeno conhecido como “infidelidade partidária”; (iv) a 

inconstitucionalidade da cláusula de barreira prevista na 

Lei dos Partidos Políticos; e (v) a aplicação do princípio 

da coerência das coligações partidárias (verticalização).  

 

Este trabalho se propõe a analisar com 

profundidade as decisões a respeito da verticalização das 

coligações partidárias. Essa decisão, exarada pelo 

Judiciário, alterou intensamente o sistema político-

partidário com relação à liberdade e à autonomia dos 

partidos políticos. Cabe ressaltar também que a Consulta 

sobre a verticalização das coligações, decidida no início 

de 2002, foi um verdadeiro leading case do novo papel da 

Justiça Eleitoral e, por consequência, também o STF, 



 

quanto ao tratamento dos casos abstratos trazidos à sua 

apreciação.  

 

Ao pronunciar-se sobre a verticalização, 

o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em decisão 

posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), trouxe uma nova interpretação ao funcionamento das 

coligações partidárias nas eleições gerais brasileiras 

(distritais, estaduais e nacional). 

 

A nova regra, que ficou popularmente 

conhecida como verticalização, consistia na vigência do 

princípio da coerência das coligações partidárias. Os 

partidos coligados na eleição nacional (presidência da 

República) não poderiam se coligar com nenhuma agremiação 

adversária na corrida ao Planalto nas eleições estaduais.  

 

A verticalização vigeu nas eleições 

gerais de 2002 e 2006, sendo uma regra determinante para o 

“quebra-cabeça” partidário nestes escrutínios, visto que 

mudou completamente as regras até então vigentes para a 

formação de alianças partidárias no âmbito nacional e 

estadual.  

 

O fato de o TSE e o STF se debruçarem 

frequentemente sobre questões fulcrais do direito 

político-eleitoral brasileiro demonstra que a análise 

destas decisões deve ser feita sob uma diferente 

perspectiva: o fenômeno do ativismo judicial.  

 

Este fenômeno está cada vez mais 

presente nos países democráticos, e no Brasil não é 

diferente. Diariamente, pode-se perceber a prolação de 

decisões judiciais nas quais os magistrados são acusados 



 

de extrapolarem os limites legais e constitucionais 

impostos às suas funções. Nota-se esse fenômeno em 

litígios envolvendo questões materiais envolvendo saúde, 

educação e adoção de políticas públicas. Na seara 

política-eleitoral, o fenômeno também pode ser percebido. 

 

Esta tese irá demonstrar, conforme se 

poderá ver a seguir, um caso de ativismo judicial. O TSE, 

quando da apreciação da verticalização, exacerbou em sua 

função normativa/regulamentar prevista no art. 23, IX, do 

Código Eleitoral e, na prática, legislou sobre o tema. A 

exacerbação cometida pelo TSE foi referendada pelo STF por 

duas vezes. 

 

Diante deste quadro, este trabalho 

conterá o estudo do fenômeno chamado ativismo judicial no 

Brasil. O tema escolhido nos força a lidar com uma 

especificidade da Justiça Eleitoral. A ela foi conferida a 

peculiaridade de ser o único ramo judiciário brasileiro 

com competência de regulamentar as normas legislativas 

eleitorais brasileiras, exercendo essa função regulamentar 

também por meio de consultas formuladas por autoridades 

federais como, por exemplo, parlamentares federais e 

dirigentes partidários. No uso de sua competência 

regulamentar, a Justiça Eleitoral também se excede e, por 

consequência, enfraquece o Poder Legislativo. 

  

Este trabalho focará os julgamentos 

concernentes à questão da verticalização das coligações 

partidárias. A avaliação dos casos estudados não pode ser 

feita sem que se leve em consideração o contexto político 

das alianças partidárias no Brasil. Assim sendo, é 

necessário que se trace um rápido panorama da sistemática 

partidária no Brasil. 



 

1.2. Coligações no sistema partidário brasileiro.  

 

Os partidos políticos, indubitavelmente, 

são instituições de grande relevo. Não só na sociedade 

brasileira, mas também têm destaque no texto 

constitucional vigente no ordenamento jurídico brasileiro, 

visto que há um capítulo exclusivo para eles na 

Constituição. 

  

A principal função do partido político 

em um Estado democrático de direito como o brasileiro é, 

segundo Gilmar Mendes, exercer uma função de mediação 

entre o povo e o Estado no processo de formação da vontade 

política, especialmente no que concerne ao processo 

eleitoral
6
. 

 

Nas palavras de José Afonso da Silva, o 

partido político “é uma forma de agremiação de um grupo 

social que se propõe organizar, coordenar e instrumentar a 

vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar 

seu programa de governo
7
”. 

 

Diante de tamanha importância, o sistema 

partidário brasileiro também se tornou alvo de debates 

tanto no meio acadêmico como no meio político, alvo este 

incluído no tema da reforma política onipresente no 

Congresso Nacional e também nas campanhas presidenciais de 

2010.  

 

Quanto à avaliação do sistema partidário 

brasileiro atual, há na doutrina duas posições 

antagônicas. A primeira, mais tradicional, é a de que os 

                                                           
6 Cf. MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 8ª ed. rev. e atual, 2013, p. 764.  
7 AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional positivo. São 

Paulo: Malheiros, 33ª ed. rev. e atual., 2010, p. 394.  



 

partidos no Brasil são muito frágeis, pouco desenvolvidos, 

possuem vida efêmera na maior parte das vezes e mantêm 

laços muito fracos com a sociedade. Scott Mainwaring 

pondera que em comparação com o nível brasileiro de 

desenvolvimento econômico, o Brasil é um caso único de 

subdesenvolvimento partidário no mundo
8
.  

 

Essa alegada fragilidade teria como 

base, em primeiro lugar, o fato de que antes do regime 

militar, os partidos políticos já não eram fortes. Graças 

às radicais mudanças sofridas nos sistemas partidários 

brasileiros
9
, não foram criados os laços fortes entre as 

agremiações e a sociedade; tanto que, nos últimos anos do 

regime militar, após o início da distensão política 

iniciada pelo General Ernesto Geisel (1974-1979), houve a 

criação de vários novos partidos, sendo que nenhum deles 

tinha qualquer vinculação com aqueles existentes no 

período democrático de 1945 a 1964
10
.   

 

Ademais, conforme avaliação dessa 

primeira corrente, o personalismo impera nas agremiações 

partidárias. Com estruturas internas pouco democráticas, 

os partidos muitas vezes são dominados por pequenos grupos 

                                                           
8
 MAINWARING, Scott. “Brazil: weak parties, feckless democracy”. In: 
MAINWARING, Scott; SCULLY, Timothy R.. Building democratic 

institutions: party systems in Latin America. Stanford: Stanford 

University Press, 1995, p. 354.  
9 No Império (1822-1889), vigia o sistema bipartidário. Até o advento 

do Estado Novo (1937), o período republicano caracterizou-se pela 

inexistência de um partido de caráter nacional, existindo então 

somente partidos regionais. Entre 1937 e 1945, era vedada a existência 

de partidos e o Congresso Nacional permaneceu fechado. Já no período 

democrático de 1945 a 1964, existiu um multipartidarismo, com destaque 

à UDN, ao PTB e ao PSD. Por fim, no Regime Militar (1964-1985), na 

maior parte do tempo houve um sistema bipartidário, que redundou na 

redemocratização em um novo sistema multipartidário.  
10 Em outros países da América Latina, diferentemente do Brasil, após o 

fim dos regimes militares, os sistemas partidários democráticos eram 

cópias dos sistemas vigentes antes dos golpes, ou seja, os partidos 

que foram extintos pelos militares foram refundados, com as mesmas 

denominações, características e ideologia. 



 

que tomam as decisões em conformidade com os seus 

interesses políticos pessoais.  

 

Assim, os partidos, muitas vezes, são 

classificados, por essa corrente, como pragmáticos e 

personalistas. Pragmáticos, porque fazem alianças pensando 

somente em ganhos político-eleitorais, deixando de lado 

características ideológicas. Personalistas, porque seus 

líderes dominam a estrutura interna, deixando pouco espaço 

para as vozes dissonantes. Não só os acadêmicos, mas 

também a sociedade em geral avaliam os partidos políticos 

desse modo. 

 

Esse diagnóstico é ainda mais acentuado 

pelas regras do sistema eleitoral brasileiro. Em uma 

campanha proporcional (Câmara dos Deputados, Assembleias 

Legislativas e Câmaras Municipais), os partidos, na 

verdade, possuem dupla finalidade: (i) dar o status de 

elegibilidade ao candidato
11
; (ii) ceder algum tempo no 

rádio e na televisão ao candidato.  

 

Neste contexto, as campanhas têm um 

caráter individual. Os candidatos lutam sozinhos por votos 

e arrecadam dinheiro para suas campanhas também 

individualmente
12
. Maria D’Alva Gil Kinzo corrobora com 

essa opinião, defendendo que o quadro partidário 

                                                           
11 Como para ser candidato (e possivelmente ser eleito) o cidadão deve 

ser obrigatoriamente filiado a um partido político, ao menos neste 

momento a agremiação tem alguma força perante os candidatos, já que 

sem a legenda (portanto, sem a aprovação de seu nome na Convenção 

partidária, ele não poderá concorrer a qualquer cargo público.  
12 As campanhas para os cargos proporcionais são individuais no Brasil 

principalmente, conforme já visto anteriormente, pelo fato de que o 

sistema configura como principais adversários de um postulante os seus 

companheiros de partido ou coligação. Assim, evidentemente que quase 

nenhum candidato terá o interesse de gastar seus parcos recursos ou 

seu curto tempo de campanha ajudando outro companheiro de partido. A 

estrutura de campanha também é individual, autônoma. É o candidato e 

seus assessores que controlam os recursos e as aplicações destes, com 

raríssima influência da máquina partidária.  



 

caracteriza-se por sua mutabilidade, fragilidade e 

fragmentação, no qual a existência de muitas agremiações 

com representação na Câmara dos Deputados, e a constante 

migração de parlamentares de um partido para outro são 

sintomas dessa fraqueza partidária brasileira
13
. 

 

A segunda corrente de estudos avalia o 

sistema partidário brasileiro de modo oposto, menos 

pessimista. Carlos Ranulfo Melo, por exemplo, assevera que 

um dos fatores para que o sistema partidário brasileiro 

seja tão fragmentado decorra do fato de que o federalismo 

brasileiro enseja o desenvolvimento de partidos médios 

(fortes em alguns estados, praticamente inexistentes em 

outros). Estes partidos, ao chegarem ao Congresso 

Nacional, têm certa relevância no processo decisório, 

dificultando a governabilidade.  

 

As eleições presidenciais ocorridas em 

1994, 1998, 2002 e 2006, segundo Ranulfo Melo, 

estruturaram o sistema partidário em torno de dois pontos 

de referência. O primeiro, situado mais à esquerda, 

liderado pelo PT; o outro, mais à direita, caracterizado 

pela aliança PSDB/DEM
14
.  

 

Esta polarização nas eleições 

presidenciais foi positiva para o fortalecimento dos 

partidos, pois como a legislação brasileira proíbe a 

existência de candidaturas independentes (ou seja, só será 

candidato quem for filiado a algum partido), desde 1989 

                                                           
13 Cf. KINZO, Maria D’Alva Gil. Radiografia do quadro partidário 

brasileiro. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 1993, p. 25. 
14 Kinzo, ao contrário, crê que os partidos apresentam um baixo grau de 

institucionalização, eis que constatou que são escassas as informações 

que os partidos detêm sobre sua própria estrutura organizativa, além 

de uma notória dificuldade deles em serem bem organizados em todos os 

entes da federação, diante do imenso território brasileiro.  



 

não houve qualquer outsider com chance de vitória rumo ao 

Planalto.  

 

Os partidos assumiram o controle das 

disputas, fazendo com que políticos de caráter 

notoriamente apartidário tenham que se submeter aos 

partidos
15
.  

 

Este fato é novidade na América Latina. 

Em outros países, mesmo aqueles com sistemas partidários 

mais enraizados na sociedade, pode-se perceber que 

lideranças carismáticas passam por cima de seus partidos e 

implantam políticas que desestruturam o sistema 

partidário, como ocorreu na Venezuela de Hugo Chávez e na 

Argentina pós-Néstor Kirchner. 

  

No Brasil, os partidos controlam cada 

vez mais o processo decisório congressual por meio do 

Colégio de Líderes, neutralizando assim a tendência de 

legisladores atuarem de modo apenas personalista. O acesso 

ao Fundo Partidário e ao Horário Eleitoral Gratuito também 

fortaleceu os partidos. 

 

Apesar da evolução, Ranulfo Melo detecta 

também a continuidade de coligações eleitorais e políticas 

no Congresso sem quaisquer motivações ideológicas, como os 

                                                           
15 Jairo Nicolau menciona outros aspectos importantes sobre o 

fortalecimento dos partidos com as eleições presidenciais, 

especialmente sobre o PT e o PSDB. Além dos dois terem sido os únicos 

a lançarem candidatos em todas as eleições desde o fim do Regime 

Militar, Nicolau afirma que em cada eleição os partidos são obrigados 

a mobilizarem seus técnicos para a elaboração de um programa de 

governo, tarefa esta que tem como consequência a necessidade de que o 

partido seja obrigado a apresentar uma convergência mínima em termos 

programáticos, o que fez como que estes dois partidos se tornassem os 

mais programáticos entre os maiores partidos brasileiros (Jairo 

Nicolau. “Notas sobre as eleições de 2002 e o sistema partidário 

brasileiro”. In: HOFMEISTER, Wilhelm (org.). Cadernos Adenauer: 

eleições e partidos. Ano IV, n. 01, 2003, p. 15). 



 

vários partidos conservadores que apoiaram o governo Lula 

e continuar a apoiar o governo petista de Dilma Rousseff.  

 

Ademais, dificuldades assolam todas as 

grandes siglas. A fragilidade do PT pós-mensalão, do DEM 

pós-2002 (houve o falecimento de seu principal líder, além 

da posterior troca de nomenclatura), do PSDB (que não 

encontrou, na prática, seu espaço no espectro político 

brasileiro na oposição ao governo federal) e do PMDB (que 

está cada vez mais forte, mas não tem um nome capaz de 

concorrer ao Planalto, restando somente aliar-se ao PT ou 

ao PSDB) é patente
16
.  

 

Diante desse quadro, a decisão que 

trouxe à baila a verticalização embaralhou ainda mais o 

cenário partidário brasileiro. Em fevereiro de 2002, em 

pleno período pré-eleitoral, com as candidaturas 

presidenciais e para governador de Estado sendo debatidas 

e apresentadas, o TSE deu nova interpretação às 

possibilidades de coligações partidárias, restringindo-as 

de forma abrupta.  

 

Assim sendo, a análise do sistema 

partidário brasileiro é fundamental para se entender todo 

o contexto que gerou a interpretação do TSE que criou a 

verticalização. 
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 Cf. MELO, Carlos Ranulfo. “Nem tanto ao mar, nem tanto a terra: 

elementos para uma análise do sistema partidário brasileiro”. In: 

MELO, Carlos Ranulfo; SAEZ, Manuel Alcántara(orgs.). A democracia 

brasileira: balanços e perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2007, pp. 267-302.  



 

1.3. Síntese sobre o caso da verticalização 

 

Feito o exame sobre o sistema partidário 

brasileiro, passa-se a explicar brevemente o histórico do 

caso da verticalização. O estudo das decisões exaradas 

pelo STF e pelo TSE sobre o tema servirá para demonstrar a 

atuação ativista por parte destas Cortes. Referidas 

decisões alteraram profundamente o quadro partidário-

eleitoral brasileiro nas eleições gerais de 2002 e 2006. 

Explicaremos brevemente o caso. 

 

O conjunto de decisões a ser analisado 

trata da vigência do princípio da coerência das alianças 

partidárias, conhecida popularmente como “verticalização”. 

Tal princípio veio à tona após decisão do TSE tomada em 

sede de Consulta realizada por deputados federais do 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) e depois confirmada 

pela Suprema Corte. 

 

A verticalização consistiu na obrigação 

de um partido participante de coligação em âmbito nacional 

(ou seja, eleição para a presidência da República) não 

formar aliança em nenhuma eleição estadual com outra 

agremiação que fosse sua adversária na eleição nacional.  

 

Para um melhor entendimento, basta usar 

como exemplo as coligações formadas nas eleições gerais de 

2002: o PT coligou-se com o então PL para eleger Luiz 

Inácio Lula da Silva para à Presidência. Assim, tanto o PT 

como o PL poderiam coligar-se nos estados ou lançar 

candidaturas próprias aos respectivos governos estaduais, 

mas jamais formarem aliança com o PSDB ou com o PMDB, que 

se coligaram na tentativa de eleger José Serra ao cargo de 

chefe do Poder Executivo Federal. 



 

 

No entanto, caso um partido decidisse 

não participar da eleição nacional (ou seja, a agremiação 

não lançasse candidatura própria ou participasse de 

qualquer coligação), este partido estaria livre para 

formar alianças com quaisquer partidos em qualquer estado. 

Foi o que ocorreu com o antigo PFL (hoje Democratas) em 

2002 e com o PMDB na eleição de 2006. 

 

O principal objetivo da verticalização, 

na ótica dos Ministros do TSE, em fevereiro de 2002, era 

enfatizar o caráter nacional dos partidos políticos, 

impedindo que as agremiações fizessem coligações 

consideradas incoerentes em comparação à aliança formada 

no âmbito nacional
17
.  

 

Contudo, mesmo com o ajuizamento de 

ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal 

Federal (STF)
18
 e com uma Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) com o escopo de acabar com esse princípio, a 

verticalização vigeu no pleito de 2002. 

 

Em 2005 houve uma tentativa parlamentar 

de reagir à decisão da Justiça Eleitoral, sob a forma de 

votação da Proposta de Emenda Constitucional nº 548, de 

2002 (PEC n. 548/2002). Apesar da intensa pressão dos 

partidos e dos próprios congressistas, a PEC que revogava 

a interpretação do TSE sobre a verticalização não foi 

aprovada até tempo limite previsto no art. 16 da 
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 Cf. REIS, Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos. Verticalização das 

coligações partidárias: melhor caminho para a coerência político-

eleitoral? Disponível em: 

http://www.sbdp.org.br/artigos_ver.php?idConteudo=42. Acesso em 11. 

10. 2010.  
18 ADI n. 2.626/DF, rel. Min. Sydney Sanches, rel. para acórdão Min. 

Ellen Gracie, j. 18.04.2002; ADI n. 2.628/DF, rel. Min. Sydney 

Sanches, rel. para acórdão Min. Ellen Gracie, j. 18.04.2002. 

http://www.sbdp.org.br/artigos_ver.php?idConteudo=42


 

Constituição para que a norma tivesse eficácia já nas 

eleições de outubro de 2006. 

 

Em fevereiro de 2006, após nova 

consulta
19
, o TSE reafirmou que a verticalização continuava 

a viger. Em seguida da decisão do tribunal eleitoral, o 

Congresso Nacional, promulgou a PEC proposta em 2002 e 

aprovada definitivamente poucos dias antes. A PEC n. 

548/2002 tornou-se a Emenda Constitucional nº. 52 (EC n. 

52/2006), promulgada em oito de março, com a pretensão de 

retirar a “verticalização” do sistema jurídico brasileiro 

já nas eleições que ocorreram em outubro de 2006.  

 

O Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, inconformado com a promulgação da 

nova norma constitucional, promoveu ação direta de 

inconstitucionalidade perante o STF
20
, alegando desrespeito 

ao princípio constitucional da anualidade eleitoral. O 

art. 16 da Constituição determina que nenhuma nova lei que 

alterar o processo eleitoral será aplicada à eleição que 

ocorrem em até um ano da data de sua vigência. 

 

Em decisão proferida em 22 de março de 

2006, o plenário do STF decidiu que a verticalização 

vigeria para as eleições de 2006, já que a EC nº. 52/2006 

atentou contra a anterioridade eleitoral, ou seja, por ter 

sido aprovada e promulgada já em 2006, quando o prazo 

máximo era um ano antes da realização do pleito de outubro 

de 2006. 

 

                                                           
19 Consulta n. 1.185/DF, Resolução TSE n. 22.161, rel. Min. Marco 

Aurélio, rel. para resolução Min. Caputo Bastos, j. 03.03.2006.  
20 ADI n. 3.685/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 22.03.2006.  



 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº. 3.685 foi julgada procedente
21
 por maioria de votos, 

sendo vencidos os Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda 

Pertence.  

 

Houve inúmeras críticas ao princípio da 

coerência nas coligações partidárias implantado pelo TSE 

por meio da Resolução n. 20.993, após decisão proferida na 

Consulta n. 715/DF – Resolução TSE n. 21.002, de 26 de 

fevereiro de 2002, relatado pelo Ministro Garcia Vieira.  

 

Mônica Herman Salem Caggiano, por 

exemplo, argumenta que a verticalização força as eleições 

presidenciais seguirem o que ocorre no Estado de São 

Paulo, ou seja, uma bipolarização PT-PSDB, fato que não 

ocorre em parte dos estados brasileiros. Outra alegação de 

Caggiano recai no fato de que a aprovação da resolução 

emitida pelo TSE ocorreu em fevereiro de 2002, portanto, 

menos de um ano para as eleições gerais de seis de outubro 

daquele ano
22
. Nesse mesmo sentido, já nos manifestamos 

anteriormente: 
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 Pode-se selecionar um trecho do voto do Ministro Carlos Brito como 

espécie de resumo da argumentação da maioria dos ministros que votaram 

a favor da vigência da “verticalização” nas coligações de 2006: “Sendo 

a eleição para cargos eminentemente políticos um momento do processo 

eleitoral que tem tudo a ver com a concreção de excelsos valores 

constitucionais (soberania popular, pluralismo político, 

elegibilidade, Justiça Eleitoral, Federação, e o princípio mesmo da 

separação dos poderes), envolvendo, além do mais, protagonistas 

públicos e privados que a própria Constituição Federal se encarregou 

de nominar e prestigiar de modo exponencial (eleitores, candidatos, 

partidos políticos, magistrados), era preciso assegurar a esses 

protagonistas e àqueles valores um certo período de fixidez 

legislativa. Um espaço de tempo imune a alterações do quadro normativo 

da pugna eleitoral, até porque a modificação de tais regras no próprio 

ano de implemento de uma eleição geral fica mais bem exposta a riscos 

– volta-se a dizer – de precipitação e casuísmo. Precipitação e 

casuísmo, no sentido que, na efervescência emocional de um ano já 

destinado à realização de um pleito geral, as leis já tendem a se 

orientar por critérios que passam ao largo de uma maturada reflexão”. 
22 Cf. CAGGIANO, Monica Herman Salem. “Coligações partidárias: 

verticalizar ou não-verticalizar?”. In: Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, v. 100, 2005, pp. 201- 207.  



 

“Ademais, houve também o desrespeito ao princípio da 

anualidade eleitoral e ao princípio da segurança jurídica no advento 

da “verticalização”, em 2002: a decisão do TSE que modificou os 

paradigmas das coligações partidárias veio à tona em fevereiro de 

2002, portanto, após setembro de 2001, em clara ofensa à 

anualidade eleitoral prevista no art. 16 da Constituição. Já a 

segurança jurídica não foi efetiva, pois os partidos até então 

poderiam se coligar com quem preferissem, e pouco tempo antes 

da eleição, o Judiciário interveio e determinou novas regras para as 

alianças
23

”.  

 

Em 2006, como visto, com a verticalização 

em vigor, o STF determinou que a EC n. 52/2006 não vigeria 

nas eleições de outubro de 2006. A emenda, se vigesse, 

atingiria também a segurança jurídica. Com a decisão do 

STF, evitou-se mais uma vez a prevalência da pressa e dos 

interesses de inúmeros políticos sobre a vigência da 

segurança jurídica e do devido processo legal eleitoral, 

pois os eleitores, os candidatos e a própria Justiça seriam 

prejudicadas se a EC nº. 52/2006 vigorasse já em outubro de 

2006
24
. 

 

Alegou-se, contra essa crítica, que, na 

decisão sobre a verticalização, não se tratou de assunto 

que tange ao processo eleitoral, conforme preceitua o 

princípio constitucional da anterioridade eleitoral, mas 

sim um princípio que afeta tão somente os partidos 

políticos. 

 

O STF arrazoou que qualquer assunto que 

diga respeito a mudanças na correlação de forças ou nas 
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 REIS, Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos; MACEDO, Rafael Rocha de. 
“Os partidos políticos e as campanhas eleitorais brasileiras: sistema 

normativo, propostas de reforma legislativa e as recentes decisões do 

Supremo Tribunal Federal”. In: CAGGIANO, Monica Herman Salem (org.), 

Comportamento eleitoral, Barueri, Manole, 2010, p. 179.  
24

 Cabe lembrar que a anterioridade eleitoral foi instituída justamente 
para que regras eleitorais não tivessem caráter casuístico e para que 

também não fossem aprovadas de “supetão”, prejudicando os interessados 

(ou seja, todos os cidadãos) com regras precipitadas e aprovadas pouco 

tempo antes dos pleitos, com grandes chances de existirem para 

beneficiar certo grupo ou partido político. 



 

regras de competitividade eleitoral se refere ao processo 

eleitoral. Portanto, a supressão da verticalização das 

alianças partidárias nesse momento, conforme dispunha a EC 

n. 52/2006, afetaria sim o princípio da anterioridade 

eleitoral, por se tratar de tópico que faz parte do 

processo eleitoral. O argumento é, por conseguinte, cabível 

também contra decisão da Justiça Eleitoral.  

  

Ademais, apontou-se que o Poder 

Judiciário, por meio do TSE e do STF, promoveu uma 

ingerência contra a autonomia partidária, assegurada 

constitucionalmente (art. 17), já que a verticalização 

impedia que os partidos se coligassem com quem quisessem. 

 

Outra crítica, essa no campo político, 

diz respeito à artificialidade das coligações formadas nos 

Estados diante da definição da coligação que concorrerá à 

eleição presidencial.  

 

Lembrou-se inclusive da regra vigente nas 

eleições de 1982, o chamado voto vinculado, que funcionava 

da seguinte maneira: os votos para todos os cargos 

disputados no pleito (governador, deputado federal, 

senador, deputado estadual e em algumas cidades vereador) 

deveriam ser para o mesmo partido, inexistindo 

possibilidade de voto em candidatos de outras agremiações. 

 

Foram lançadas, por fim, críticas sobre 

uma possível atuação indevida do Judiciário no processo 

eleitoral. O Poder Judiciário estaria tomando uma postura 

ativista, pois é de competência do Congresso Nacional 

legislar sobre o sistema político-eleitoral. Esta tese 

dará consistência a essas críticas em específico, 

analisando as decisões sobre a verticalização. 



 

 

Cabe ressaltar que, no entendimento do 

TSE e do STF nas decisões proferidas em 2002 e 2006, o 

princípio da coerência nas coligações partidárias já 

existia no ordenamento jurídico brasileiro antes da 

consulta apresentada pelos deputados do PDT, assim como no 

caso da fidelidade partidária. O TSE, ao emitir a 

contestada resolução, teria proferido somente uma nova 

interpretação sobre a possibilidade de alianças 

partidárias, inclusive regulamentando o tema.  

 

Ao instituir a verticalização, pareceu 

que a intenção do TSE foi a de garantir a coerência 

ideológica das coligações partidárias. Até 1998, realmente 

era muito comum que partidos rivais no âmbito nacional 

formassem coligações em alguns estados com o objetivo de 

vencer adversários comuns.  

 

O fato, porém, é que tanto em 2002 como 

nas eleições de 2006 puderam-se acompanhar em muitos 

estados coligações falsas, onde rivais estavam “unidos” 

somente porque seus partidos pactuaram alianças no âmbito 

nacional. As alianças no âmbito estadual quase sempre 

seguem a lógica exclusivamente daquele estado, e não a 

lógica nacional.  

 

Mesmo reconhecendo a boa intenção do TSE 

em garantir maior coerência ideológica nas coligações 

partidárias, é forçoso reconhecer que a Corte exacerbou sua 

função regulamentar, incidindo, conforme será defendido 

neste trabalho, em atividade ativista. 

 

Após esse estudo, o passo seguinte será 

esgotar toda a doutrina existente sobre o tema para 



 

entender a reação existente no meio acadêmico (tanto no 

campo do Direito como também na Ciência Política) e, por 

fim, estudar todos os votos emitidos nas respectivas 

decisões, esmiuçando assim os argumentos que justificaram 

tal decisão.  

 

1.4. Contribuição original à ciência jurídica brasileira 

 

O tema da reforma política é bastante 

amplo e vem sendo debatido por juristas, cientistas 

políticos, jornalistas especializados na cobertura dos 

fatos da política brasileira e também pela sociedade desde 

o advento da Constituição de 1988.  

 

Nesse contexto, este trabalho traz estudo 

de fundamental importância no que toca à evolução histórica 

do sistema partidário-eleitoral brasileiro. Uma 

reconstrução desse período de debates acerca da coerência 

nas alianças partidárias e, especialmente, a atuação do 

Poder Judiciário servirá para que se possam entender os 

parâmetros e contextos vividos pela sociedade brasileira 

durante a consolidação do sistema de alianças partidárias. 

Esse contexto nos conduziu ao sistema partidário que temos 

hoje, seja ele criticado ou não.  

 

O presente trabalho se beneficiará da 

limitação temporal do debate. Examinará as principais 

decisões exaradas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo 

Supremo Tribunal Federal no que toca ao sistema partidário-

eleitoral brasileiro, em especial no caso da verticalização 

das coligações partidárias, porque a compreensão da atuação 

do Judiciário nesse caso temporalmente balizado permite um 

avanço na avaliação do fenômeno do ativismo judicial na 

Justiça Eleitoral brasileira por meio de sua função 



 

normativa/regulamentar. Do mesmo modo, é forçoso reconhecer 

que todas as decisões exaradas pelo STF e pelo TSE sobre o 

tema são de suma importância para o entendimento do regime 

normativo que vigeu nas eleições de 2002 e 2006. 

 

Essas decisões foram notoriamente 

significativas para o contexto político brasileiro, passado 

e atual. Qualquer pesquisa acadêmica que tivesse como 

escopo uma análise de maior profundidade dos argumentos 

presentes em todos os votos exarados, acompanhada de 

extenso estudo sobre a conjuntura histórica e política e 

com destaque às repercussões doutrinárias já seria de 

grande valor para a ciência jurídica brasileira. 

 

Este trabalho, porém, pretende dar mais 

um passo. As decisões do TSE e do STF que trataram da 

verticalização das coligações partidárias também serão 

objeto de um estudo mais detalhado sobre uma possível 

ingerência do Poder Judiciário em matéria de competência do 

Poder Legislativo.  

 

O fenômeno conhecido como “judicialização 

da política” vem sido debatido nos meios acadêmicos e 

também entre os próprios atores envolvidos (membros do 

Poder Judiciário, do Poder Legislativo e até do Poder 

Executivo). 

 

Esse fenômeno pode ser acompanhado nos 

mais diversos ramos da ciência jurídica, como, por exemplo, 

na “judicialização” das políticas públicas de saúde. 

Atualmente, diversos cidadãos, alegando em sua defesa 

dispositivos constitucionais, vão ao Poder Judiciário para 

que ele garanta medicamentos ou tratamentos de saúde que o 

Estado brasileiro se nega a fazer. No campo político não é 



 

diferente. Nos últimos anos, pôde-se acompanhar um 

crescimento do papel do Poder Judiciário (principalmente do 

TSE e do STF) em decisões que envolvem questões 

partidárias, eleitorais e congressuais.  

 

Os estudos sobre as causas da 

judicialização não são consensuais
25
. São consideradas 

causas a própria estrutura institucional brasileira pós-

1988, mais especificamente a redemocratização, a 

constitucionalização abrangente e o controle de 

constitucionalidade. A causa mais patente, contudo, da 

judicialização (e possível ativismo) no campo dos processos 

eleitorais seriam os problemas que afligem o Poder 

Legislativo. 

 

Enfraquecido pela grande força do 

Executivo e acusado de inoperância (além do envolvimento em 

denúncias de corrupção dos mais diversos tipos), o 

Congresso Nacional padece de dois graves problemas: (i) 

seus conflitos internos acabam chegando ao Judiciário, 

visto sua notória incapacidade de resolver suas questões 

internas; (ii) sua função primordial, que é a de legislar 

em prol da sociedade brasileira, se vê ameaçado pelo 

chamado “poder de agenda” do Executivo: praticamente 

somente os projetos de interesse do Presidente da República 

são debatidos e levados ao Plenário. 

 

Nesse grave contexto, a reforma política 

é sempre lembrada por políticos e pelos estudiosos da 

política nos seus mais diversos campos como uma das 

prioridades, como um dos temas mais importantes a ser 

debatido e votado. No entanto, o que se vê são apenas 
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 Vide item 2.2 infra. 



 

mudanças pontuais na legislação eleitoral-partidária 

brasileira
26
.  

 

Como consequência dessa lentidão – 

proposital ou não em se tratando de reforma política – foi 

observada a assunção do tema pelo Poder Judiciário, que, 

quando provocado, não se ausentou e decidiu questões 

importantíssimas do cenário político brasileiro, dentre 

elas a questão da fidelidade partidária e o objeto desta 

tese, a verticalização das coligações partidárias
27
.  

 

Na emblemática decisão sobre o instituto 

da fidelidade partidária, o Judiciário não só decidiu a 

questão, mas também regulamentou o devido processo legal 

para a análise de eventual ação para cassação de mandato de 

trânsfuga. Além disso, foi também o Judiciário quem decidiu 

quais são as hipóteses legais para que um político saia de 

seu partido e vá para outro sem perder o mandato
28
.  

 

Quanto à verticalização, percebeu-se que 

o TSE mudou radicalmente sua interpretação quanto ao regime 
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 Luís Roberto Barroso declara que uma das falhas institucionais do 

país, que repercute “sobre todo o sistema” por se tratar do “ponto 

baixo do modelo constitucional brasileiro (...) foi a falta de 

disposição ou de capacidade para reformular o sistema político”. 

“Vinte anos da Constituição de 1988: a reconstrução democrática do 

Brasil”. In: Revista de Informação Legislativa, ano 45, n. 179, 

jul./set. 2008, p. 35. 
27

 Barroso também destacou o fenômeno do ativismo judicial como um dos 
fatores que deram ao Judiciário pós-1988 “um momento de expressiva 

ascensão política e institucional”, pois “nesse cenário, ocorreu entre 

nós uma expressiva judicialização das relações sociais e de questões 

políticas. O Supremo Tribunal Federal (STF) ou outros órgãos judiciais 

têm dado a última palavra em temas envolvendo separação de Poderes, 

direitos fundamentais, políticas públicas, regimes jurídicos de 

servidores, sistema político e inúmeras outras questões, algumas 

envolvendo o dia-a-dia das pessoas como mensalidades de planos de 

saúde ou tarifa de serviço públicos. Essa expansão do papel do 

Judiciário, notadamente do STF, fez deflagrar um importante debate na 

teoria constitucional acerca da legitimidade democrática dessa 

atuação”. “Vinte anos da Constituição de 1988: a reconstrução 

democrática do Brasil”. In: Revista de Informação Legislativa, ano 45, 

n. 179, jul./set. 2008, p. 34-35 (grifos nossos). 
28 Resolução TSE n. 22.610/2007. 



 

de coligações partidárias, conforme previsto no art. 6º da 

Lei das Eleições.  

 

Em 1998, por exemplo, a Lei n. 9.504/97 

já estava em vigor, e mesmo com uma decisão em sede de 

consulta que questionava o regime de coligações nas 

eleições gerais daquele ano, não houve qualquer menção 

sobre a necessidade de haver coerência entre as coligações 

na eleição nacional (Presidência da República) e nas 

eleições estaduais (Governadores de Estado, Senado, Câmara 

dos Deputados e Assembleias Legislativas). 

 

Nas eleições gerais seguintes (2002), 

porém, após nova provocação realizada por deputados 

federais do PDT, o quadro mudou radicalmente, a menos de 

nove meses das eleições gerais. Somente após a promulgação 

de uma emenda constitucional, em clara reação do 

Legislativo, o quadro normativo das coligações partidárias 

nas eleições gerais retornou ao status quo da Lei das 

Eleições e do pleito de 1998, sendo que graças à decisão do 

STF, a referida Emenda foi aplicada somente a partir das 

eleições de 2010.  

 

Assim sendo, além da análise da doutrina, 

dos votos exarados pelos Ministros do TSE e do STF no caso 

escolhido e do contexto histórico e político, este trabalho 

pretende debruçar-se sobre o fenômeno do ativismo judicial 

na Justiça Eleitoral, fato este razoavelmente recente e 

pouquíssimo estudado, apesar de sua imensa importância para 

a ciência jurídica brasileira.  

 

  



 

1.5. Método de estudo e de análise de decisões 

 

O estudo a ser desenvolvido tratará de um 

estudo de caso decidido pela Justiça Eleitoral sob a ótica 

do ativismo judicial. Nossa intenção é demonstrar que a 

verticalização tratou-se de uma decisão classificável como 

ativista, pois o TSE exacerbou de sua competência 

normativa/regulamentar e legislou sobre as possibilidades 

de coligações partidárias.  

 

 A análise da legislação brasileira atual 

será fundamental para compreender as razões do modo de 

funcionamento do regime partidário brasileiro, com especial 

ênfase nas disposições que tratam das coligações 

partidárias.  

 

Não obstante, há uma dimensão empírica, 

já que decisões judiciais eleitorais serão analisadas com o 

intuito de verificar como a Justiça Eleitoral tratou o tema 

do trabalho. Ao mesmo tempo, serão campo de estudo também 

as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 

chancelando as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que 

trataram da verticalização das coligações partidárias.  

 

Será pesquisado e analisado com atenção 

também o histórico da peculiaridade constitucional 

brasileira: a competência do Poder Judiciário em 

administrar e regulamentar as normas eleitorais 

brasileiras.  

 

O art. 23, IX, do Código Eleitoral, 

dispositivo normativo que prevê a competência 

normativa/regulamentar da Justiça Eleitoral, seria o 



 

principal responsável por uma possível exacerbação da 

Justiça Eleitoral frente ao Poder Legislativo? 

 

Na época em que o julgamento da Consulta 

n. 715/DF foi realizado pelo TSE, julgamento este que mudou 

seu entendimento sobre as coligações partidárias nas 

eleições gerais brasileiras, criando-se a verticalização, o 

então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 

declarou que houve com aquela decisão o início da reforma 

política no Brasil. 

 

Essa decisão foi o verdadeiro leading 

case da força do Judiciário nas questões eleitorais. Após, 

diversas decisões do TSE e do STF mudaram substancialmente 

diversas questões do sistema político-eleitoral brasileiro. 

O Legislativo, ao se esquivar de fazer a tão propalada 

reforma política, teve que se contentar com o papel de 

coadjuvante na verdadeira revolução feita pelo Judiciário 

no tema.  

 

Destaca-se que somente em poucas ocasiões 

houve uma espécie de reação do Congresso Nacional para 

reverter essas impactantes decisões judiciais que tanto 

mudaram o sistema político-eleitoral brasileiro. Um dos 

casos foi o da verticalização e, por isso, esse caso 

concreto foi o escolhido para uma análise mais profunda.  

 

Assim, esse trabalho trará a análise de 

todos os votos proferidos em todas as decisões que trataram 

da verticalização das coligações partidárias no TSE e no 

STF ocorridos entre a primeira decisão que marcou a nova 

interpretação das coligações partidárias brasileiras, no 

início de 2002, e o fim da verticalização, com a 

promulgação da Emenda Constitucional n. 52/2006  



 

5. Considerações finais 

 

Esta tese consistiu, fundamentalmente, na 

narração de um fato histórico para o direito constitucional 

brasileiro. Uma história de ativismo judicial na Justiça 

Eleitoral. Não há consenso acerca do que seja ativismo, 

tampouco sobre seu valor para a sociedade. Este trabalho, 

no entanto, já tem seu valor por ser o primeiro trabalho a 

esmiuçar todos os argumentos – e expor as contradições- 

presentes em diversas decisões emanadas pelos mais diversos 

magistrados no tema da verticalização das coligações 

partidárias.  

 

Esta tese foi além: mesmo havendo 

dificuldade de conceituação do fenômeno, identificamos que, 

no caso concreto do advento do princípio da coerência das 

coligações partidárias, houve atividade ativista por parte 

do Judiciário. Ao utilizar o ponto mais comum na doutrina 

no momento de definir o fenômeno do ativismo – a 

extrapolação de competência por parte do Judiciário -, a 

tese tem um ponto adicional, ao demonstrar como esse 

fenômeno ocorre.  

 

Interessante notar que essa definição 

básica é utilizada tanto pelos doutrinadores que dão 

conotação negativa ao fenômeno como àqueles pensadores que 

o defendem. Para estes, o ativismo é, por ora, positivo, e 

consiste em uma opção sobre a interpretação; é uma postura 

do magistrado que expande a aplicação da norma – 

especialmente da Constituição – em nome de valores e 

princípios presentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

O trabalho distinguiu ativismo de 

judicialização. Acompanhando, por exemplo, Luís Roberto 



 

Barroso, a tese considera a judicialização como fenômeno 

distinto do ativismo. É a expansão de temas passíveis de 

serem apreciados judicialmente. A origem da judicialização 

não é a postura do magistrado – como no caso do ativismo – 

mas a vontade do constituinte originário. Esse fenômeno 

ocorre em quase todo o mundo e tem diversas causas, dentre 

elas o Estado de Bem-Estar Social e a inflação normativa 

dele decorrente.  

 

A judicialização da política é, então, 

decorrência da própria expansão da atividade estatal. No 

Brasil, outras coisas podem ser apontadas, como a 

redemocratização (pós-1988), a Constituição altamente 

abrangente e o controle de constitucionalidade, que permite 

submeter a grande quantidade de leis produzidas nesse 

cenário de inflação normativa à apreciação do judiciário. A 

judicialização intensifica o ativismo judicial, mas não é 

sua única causa. 

 

Demonstrar que os tribunais, em um caso 

concreto, extrapolaram suas competências é tarefa 

trabalhosa. A tese precisou explorar toda a argumentação 

construída pelos magistrados e compará-la a outra possível, 

esta sim, contida. Há, portanto, na obra, uma relação 

imbricada entre o estudo empírico e o dogmático. O segundo 

acompanha o primeiro, expondo como a interpretação da 

justiça eleitoral ultrapassou – ou não chegou a ultrapassar 

– os limites legais. Para evidenciar os momentos ativistas, 

a tese precisou, então, posicionar-se quanto ao estudo 

dogmático sobre a competência regulamentar na justiça 

eleitoral e sobre o tema das decisões analisadas: a 

“verticalização” das coligações partidárias. 

 



 

Esse método de avaliação das decisões 

expõe premissas do trabalho. Trata-se de estudo 

juspositivista, embora empírico. Considera que a 

interpretação e aplicação da lei são operações mentais 

próximas, mas que não há uma única interpretação correta – 

ou mais correta. Um mesmo texto normativo permite várias 

interpretações, dentro da “moldura” do texto. É a decisão 

que fixa a interpretação dentro da moldura.  

 

Os magistrados algumas vezes, tomam 

decisões selecionando interpretações que extrapolam essa 

moldura. Isso é o ativismo judicial em sua forma mais 

simples. Naturalmente, há discussões sobre o que seja essa 

moldura. A hermenêutica jurídica – sobretudo a 

constitucional – tem desenvolvido estudos sobre como a 

interpretação da norma deve ser feita. Métodos – como o 

sopesamento de princípios (Alexy) – e orientações gerais – 

como a integridade do direito (Dworkin) não faltam. Essa 

discussão não caberia, contudo, na tese. Como estudo de 

caso, precisou-se tomar uma posição sobre o ativismo e a 

juspositiva dogmática (Elival da Silva Ramos) permitia 

expor como, no mínimo, a postura dos magistrados não é de 

contida. 

 

O ativismo judicial na Justiça Eleitoral 

não é exclusividade do caso da verticalização. Ocorre já há 

muito tempo. O trabalho explica esses outros momentos 

exacerbados dos magistrados. Talvez até mais ativistas do 

que a verticalização, os casos da fidelidade partidária, do 

número de vereadores nas câmaras municipais e da quitação 

eleitoral inovaram o ordenamento.  A verticalização está 

inserida, então, em quadro maior da postura do Judiciário 

frente ao processo eleitoral. 

 



 

Toda celeuma sobre a verticalização durou 

anos. Essa é a história contada na tese. Desde 2002 até 

2006 o tema passou pelo Judiciário, pelo Legislativo e de 

volta ao Judiciário. Os magistrados preferem chamá-la de 

“princípio da coerência nas coligações partidárias”. 

Existia, já em 2002, norma prevendo a coerência - entre 

eleições majoritárias e proporcionais de uma mesma 

circunscrição – o que, de início, foi interpretada como 

rígida. A interpretação evoluiu para uma versão diferente, 

que permitia combinações nas eleições estaduais, embora 

ainda orientasse-as pelas nacionais, com exceção dos 

partidos “solteiros” ou que não participavam da eleição 

nacional.  

 

O advento da verticalização veio com a 

interpretação pouco usual de “circunscrição”. A 

simultaneidade das eleições nacionais e estaduais causou 

uma ilusão nos magistrados: a de que haveria qualquer 

relação de pertinência entre as circunscrições nacional e 

estaduais. A circunscrição está ligada a um pleito e não a 

vários. Em eleições nacionais, há uma circunscrição 

nacional. Em eleições estaduais, várias (27). Elas 

existiriam mesmo que os pleitos não fossem simultâneos, 

como hoje acontece no Brasil. Os magistrados, contudo, 

criaram uma relação de pertinência: as estaduais estão 

contidas na nacional. Esse seria o principal motivo para 

haver a verticalização.  

 

Há vários pontos no mínimo curiosos na 

interpretação da justiça eleitoral. Curiosamente, a 

verticalização sempre veio de cima para baixo, nunca de 

baixo para cima. Curiosamente, também, o mesmo raciocínio 

não foi usado nas eleições municipais. Essas decisões, ao 



 

se utilizarem de interpretações expansivas, agiram de modo 

ativista.  

 

O fato de o ativismo ocorrer na Justiça 

Eleitoral não é surpresa. A Justiça Eleitoral representa, 

na doutrina da separação dos Poderes, uma singularidade. O 

Judiciário exerce competência regulamentar. Não é quando a 

Justiça Eleitoral exerce essa função – atípica - que o 

ativismo ocorre. Entendemos que o ativismo é próprio da 

atividade jurisdicional e não do Poder Judiciário. Editar 

resoluções que exacerbam a competência seria ultrapassar 

outro limite, que não o da interpretação. Isso não quer 

dizer que não tenha havido ativismo.  

 

O ativismo está, justamente, em confundir 

essas duas competências. Quando o TSE responde uma consulta 

com um regulamento, está sendo ativista. Quando a 

interpretação do TSE expande a norma para alterar seu 

sentido, está sendo ativista. Quando o STF avaliza essas 

decisões, dá apoio a uma postura ativista do Judiciário. 

Não é demais dizer que o próprio Barroso considerou a 

decisão da ADI sobre a verticalização um caso de ativismo. 

 

Por causa da singularidade da Justiça 

Eleitoral, a contextualização do ativismo em meio aos 

outros poderes é importante. Tanto Beçak como Barroso e 

Hirschl insistem que o fenômeno do ativismo deva ser 

contextualizado com relação aos outros poderes, sua inércia 

e sua anuência com relação à postura do judiciário. O TSE 

age quase naturalmente ao confundir as duas competências 

(regulamentar e jurisdicional) e ser ativista.  

 

A principal questão está na organização 

dos Poderes (judicialização da política) e na postura dos 



 

demais Poderes ao não atuarem no tema ou, quando atuam, 

estão apenas reagindo a algum resultado inconveniente. Essa 

postura é bastante confortável para eles.  

 

Em inglês existe um ditado "you don't ask 

turkeys to vote for Christmas". No Brasil, os perus estão 

muito confortáveis; não é má ideia não ter que decidir 

sobre o Natal. Quando não gostam, tentam reagir, mas aí 

pode ser tarde demais. 

 

Por fim, a tese abre-se para potenciais 

novas pesquisas. Independentemente de adotar-se a definição 

juspositiva dogmática de ativismo, o caso é, 

indubitavelmente, pouco contido. A descrição dos argumentos 

e da evolução dos votos de cada participante do processo 

decisório permite pesquisas posteriores sobre a 

interpretação e a argumentação jurídicas. Já a 

contextualização política permite que o trabalho se expanda 

para a compreensão da formação do sistema partidário atual. 

No campo empírico, um próximo passo seria averiguar quais 

as consequências da atuação do TSE e do STF nas eleições de 

2006. Por fim, a dogmática eleitoral pode desenvolver o 

estudo para formular interpretações das normas atualmente 

vigentes. 
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