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Resumo 

Esta dissertação tem por objetivo, primeiramente, identificar de que modo se 

relacionam as normas regradoras das eleições, mormente aquelas relativas às coligações, 

com as normas essenciais e constitucionalmente estabelecidas fundantes da Democracia, a 

partir de necessário estudo teórico, para que se possa concluir pela inconstitucionalidade de 

eventuais dispositivos contrários à Democracia Constitucional delineada pela Constituição 

de 1988. 

Sabe-se que a conceituação do Estado Democrático varia de acordo com a 

maior e efetiva participação do povo não apenas em eleições, mas também nas diversas 

decisões do poder político, através de um mecanismo de “regras do jogo” previamente 

estabelecidas na Constituição, em que prevalecerá a vontade da maioria representada em 

detrimento da minoria vencida. 

Embora os demais mecanismos constitucionais de participação popular nas 

decisões políticas mereçam a devida atenção acadêmica, o presente trabalho busca analisar, 

especificamente, o contexto e regramento normativo das eleições, de maneira a verificar a 

constitucionalidade dos procedimentos organizacionais daqueles que pretendem, por meio 

de partidos políticos, exercerem, representativamente, o poder do povo na tomada das 

decisões. 

Ora, tendo em conta que todo o poder emana do povo, a análise das normas 

que regem o processo político-legislativo tem a função de nos munir de fundamentos 

jurídicos para permitir afirmar se as regras do jogo alteradas pelo poder político constituído 

através da Emenda Constitucional n.º 52/2006 - que possibilitou expressamente a formação 

de coligações assimétricas no plano federal e estadual - são compatíveis ou não com a 

Constituição e com a ideia de Democracia Constitucional, com base na teoria da 

inconstitucionalidade das emendas constitucionais.  

 

Palavras-chave: Democracia Constitucional. Partidos Políticos. Sistema 

Eleitoral. Coligações. Emenda Constitucional n. 52/2006. Inconstitucionalidade. 

 



Abstract 

This thesis aims, firstly, to identify in which way the elections rules, especially 

those linked to party coalitions, are related with the essential and constitutionally 

established rules that founded the Democracy, starting from a required theoretical study in 

order to conclude for the unconstitutionality of any provisions contrary to Constitutional 

Democracy outlined by the 1988 Constitution. 

It is well-known that the concept of a Democratic State varies according to the 

greater and effective participation of the people not only in elections but also in a number 

of decisions by the political power, through a mechanism of "rules of the game" previously 

established in the Constitution prevailing the will of the majority represented over the 

losing minority. 

Although others constitutional mechanisms of popular participation in political 

decisions deserve proper scholarly attention, this work seeks to analyze, precisely, the 

context and the rules of elections, in order to verify the constitutionality of organizational 

procedures of those who intend, through political parties, to exercise, representatively, the 

power of the people in decision-making. 

Nevertheless, taking into account that all power emanates from the people, the 

analysis of the rules governing the political and legislative process has the role to gather 

legal arguments which allows to state whether the rules of the game modified by the 

political power established by Constitutional Amendment n.º 52/2006 - which expressly 

allowed the formation of asymmetric party coalitions at the federal and state level - are 

compatible or not with the Constitution and with the idea of Constitutional Democracy 

based on the theory of unconstitutionality of constitutional amendments. 

 

Keywords: Constitutional Democracy. Political parties. Electoral system. 

Coalitions. Constitutional Amendment. 52/2006. Unconstitutionality. 
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I. Introdução 

A promulgação da Constituição de 1988, dotada de rigidez em seus 

mecanismos de reforma e coerência interpretativa, tem contribuído sobremaneira para a 

integridade e construção do Direito, mormente em se tratando de jurisdição constitucional, 

que tem se manifestado o locus último e definitivo de discussões jurídicas e políticas entre 

os demais Poderes, num contexto de crescente protagonismo do Supremo Tribunal Federal.  

Consequentemente, em alguns casos, o Congresso, utilizando de seu mister 

reformador e afastando de sua função de atualizador do texto constitucional, tem 

demonstrado seu intento de emendar seguidamente a Constituição, sob a justificativa de 

inegáveis transformações sociais, expediente que, caso utilizado de forma circunstancial, 

pode levar ao desmoronamento lógico do sistema jurídico.  

Isso porque a Constituição externa-se como um sistema integrado por 

princípios e preceitos qualificados, ainda, como diretivos e norteadores de todo o sistema 

jurídico nacional. Em outras palavras, esta lei com força normativa qualificada serviu como 

parâmetro e substrato para a interpretação, por exemplo, no caso de silêncio constitucional, 

competência que cabe, inegavelmente, ao Poder Judiciário, intérprete e guardião do sentido 

normativo da Constituição. 

Nesse trabalho, procurou-se verificar o conceito, fundamentos, distinções e 

regime jurídico inerentes à democracia e seus mecanismos, especialmente na área do 

direito e processo eleitorais e com a finalidade de averiguar se ocorreu ofensa ou não à 

norma constitucional com a alteração do Sistema Eleitoral brasileiro a partir da edição da 

Emenda Constitucional n.º 52/2006, que permitiu as coligações assimétricas. 

Na seara eleitoral, é fulcral e determinante, também, verificar a função 

normativa da Justiça Eleitoral, que ultrapassa a mera função julgadora típica e pode, 

inclusive, por meio de consulta e resoluções, regulamentar situações, sempre pautando tal 

atividade normativa no paradigma constitucional, em apanágio, também, das normas 

infraconstitucionais. 

Contudo, a norma constitucional pode ser integrada pelo Congresso (leia-se 

aqui Poder Legislativo) que detém a prerrogativa da reforma constitucional, respeitadas, 

por óbvio, as cláusulas pétreas e a integridade e coerência constitucionais. 
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Sobre esse tema das reformas, delicada é a observância dos limites do poder 

reformador, não somente nas barreiras estanques da imutabilidade constitucional, mas na 

impossibilidade de, por meio de reformas, criar um sistema ilógico, incoerente e, em 

último olhar, inconstitucional.  

Em outras palavras, superado o dogma da emenda constitucional 

inconstitucional1, verificar-se-á, num segundo momento, se há parâmetros para a 

declaração de inconstitucionalidade de emenda constitucional que, se tivesse sido matéria 

de lei complementar ou ordinária, nos mesmos termos, fatalmente assim seria declarada. 

Concluído o breve estudo da teoria da democracia constitucional e da 

possibilidade de reforma constitucional, passa-se ao tratamento jurídico destinado ao tema 

do presente trabalho, especificamente, quanto à inconstitucionalidade em específico da 

Emenda Constitucional n.º 52/2006, em desconformidade com o ordenamento 

constitucional brasileiro. 

Isso porque, o Estado Democrático de Direito inaugurado pela Constituição de 

1988, após longo período ditatorial bipartidário e sistema eleitoral formal ou figurativo, 

criou o que a doutrina chama de “democracia de partidos”, com partidos políticos cujas 

propostas ideológicas devem ter abrangência nacional, para garantir, entre outras 

disposições, o princípio federativo e a participação eleitoral passiva imprescindivelmente 

quando associado a um partido político com ideologia de cunho e alcance, repete-se, 

nacionais. 

Assim, veda-se a formação de “partidos estaduais” ou propostas ideológicas 

regionais, ao alvedrio, por exemplo, da popularidade pessoal de líderes políticos locais, 

tendo em vista que se optou pela formatação constitucional da democracia de partidos – 

leia-se de ideias – em detrimento da democracia “pessoal”, de apego à figura pessoal do 

político. 

A interpretação do texto constitucional na questão das coligações, portanto, no 

silêncio constitucional e legal, em sede de regulamentação garantida à Justiça Eleitoral, 

privilegiou o princípio federativo e a ideologia partidária unitária federal, afastando, por 

                                                           
1 “Não é necessário mostrar mais pormenorizadamente que a lei de alteração, embora sendo ela própria uma 
norma constitucional formal, seria, num como no outro caso, inconstitucional” (BACHOF, 1994, p. 52).  
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conseguinte, a possibilidade de coligações assimétricas àquelas eventualmente efetivadas 

com vistas ao cargo de Presidente da República.  

Nesse contexto, a supracitada Emenda Constitucional n.º 52/2006, 

desarrazoadamente e em ruptura da integridade constitucional e do sistema jurídico-

eleitoral terá, então, sua constitucionalidade examinada sob o âmbito dos limites – 

explícitos (cláusulas pétreas) e implícitos (hermenêutica constitucional) – do poder de 

reforma. 

A interpretação constitucional demonstra-se, então, o liame entre o 

constitucional e o inconstitucional, quando não em ricochete às cláusulas pétreas, ao menos 

rompendo a unicidade e integridade do Direito Constitucional, em que a Constituição 

rígida com propósitos transcendentais é colocada à prova do interesse político 

momentâneo. 

Com efeito, pretende-se analisar o caso específico da Emenda Constitucional 

n.º 52, de 08 de março de 2006, que trata da (des)verticalização das coligações partidárias, 

em um contexto já pacificado de paradigma da Justiça Eleitoral em diversos julgados e em 

sua Resolução nº 21.002 do Tribunal Superior Eleitoral, que já integrava tal questão ao 

sistema jurídico-eleitoral e constitucional em caminho diametral e materialmente oposto à 

referida emenda. 
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1a Parte 

O contexto do Estado Constitucional Brasileiro e a Emenda Constitucional nº 52/2006 

 

II. Democracia 

Sumário: II.1. Conceito de Democracia. II.2. Democracia e Direitos Políticos. II.3. 

Democracia Direta e Democracia Indireta (Representativa). II.4. Democracia Formal e 

Democracia Material. II.5. Democracia Constitucional. II.6. Constituição Federal de 1988: 

Democracia de Partidos. 

 

II.1. Conceito de Democracia 

Democracia, como se sabe, é um conceito que, no intuito de ser reduzido a 

termo como algo certo e determinado, encerra uma ambiguidade de significações2.  

Isso porque, cientificamente, é objeto de estudo de diversos ramos do 

conhecimento, com intersecções comuns ou extremamente divergentes de conceitos entre 

direito, ciência política, economia, ciências sociais, história, apenas para citar alguns. 

Não bastasse, o conceito inicial de democracia restou superado temporalmente 

por outros modelos que guardam similitude com a ideia inicial, mas com traços distintos 

determinantes3, sem que com essa afirmação se tenha qualquer pretensão ou análise acerca 

de aperfeiçoamento ou retrocesso do conceito teórico e prático sobre o tema, fazendo-se 

apenas um necessário panorama inicial sobre a matéria ora objeto do estudo. 

Assim, no presente trabalho, estarão presentes influências de outras áreas do 

conhecimento, sem perder o norte do objeto do projeto ora desenvolvido, que é verificar o 

conceito de democracia, suas diferentes designações doutrinárias para que possa ser 

                                                           
2 PONTES DE MIRANDA nos apresenta um conceito prático, perceptível de democracia: “Que é 
democracia? Que é não-democracia? Em qualquer ciência, nada mais perigoso do que ambiguidade nas 
significações de um termo. A democracia existe, porque funciona, escolhe os agentes do povo, principalmente 
os legisladores” (MIRANDA, 1979, p. 135). 
3 JORGE CARPIZO destaca a origem do ideal democrático semelhante aos dias atuais: “La democracia de 
nuestros días nació em Nueva Zelandia en 1893, al concederse derecho de voto a las mujeres y la minoría 
maorí. No obstante, no se reconoció a la mujer el derecho de ser electa, sino hasta 1902” (CARPIZO, 2009, 
p. 97). 
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compreendida a relação entre democracia e a forma de seu regular – leia-se constitucional – 

exercício por meio do poder político atual. 

A democracia, caso pudesse ser resumida a poucas palavras, fatalmente seria 

considerada algo como “decisão pela maioria”, envolvendo, obviamente, o interesse de um 

determinado povo em tomar as decisões políticas do Estado por meio de um poder político 

legitimado pela maioria em prol do interesse geral
4.  

De acordo com citação feita por EDINALDO DE HOLANDA BORGES, o 

conceito originário de democracia coincide com o sentido etimológico da palavra, do grego 

demos, que se traduz por povo e kratein, que significa governo5. 

HANS KELSEN, com simplicidade, bem resumiu o ideal da democracia: 

“Se termos de ser comandados, queremos sê-los por nós mesmos. 
(...) Democracia significa identidade entre governantes e 
governados, entre sujeito e objeto de poder, governo do povo sobre 
o povo”6. 

Abre-se parênteses para explicitar que povo deve ser compreendido como o 

elemento humano da comunidade, tendo um vínculo jurídico e político com o poder 

comunitário7. Ou seja, na democracia, só o povo, através do autogoverno, pode administrar 

a si mesmo; o povo é soberano de si mesmo. Conforme conceito trazido por ANTÔNIO 

CARLOS MENDES: 

“Nessa acepção, democracia política, como princípio estrutural do 
Estado Democrático, assenta-se na forma de governo segundo a 

qual o poder político ou a soberania é exercida pelo Povo e não 

por uma pessoa ou um grupo específico e determinado. Dessa 
maneira, o exercício da soberania popular se faz de acordo com as 
‘regras do jogo’, para usar a expressão cunhada por Bobbio, 

                                                           
4 Sobre as diferentes formas de governo, resumiu de maneira didática CARLOS MÁRIO DA SILVA 
VELLOSO: “O governo de um só, no interesse geral, é a monarquia; o governo de vários, no interesse geral, 
é a aristocracia; e o governo de muitos, do povo, portanto, no interesse geral, é a democracia. Essas são as 
formas puras de governo. Seguem-se as formas impuras: o governo de um, no interesse próprio, é a tirania, 
forma corrompida da monarquia; o governo de vários, no interesse próprio, configura a oligarquia; e o 
governo de muitos, o governo do povo, no interesse dos exercentes do poder, constitui a democracia 
deturpada e apodrecida, que é a demagogia” (VELLOSO, org., 1996, p. 22).  
5 BORGES, 2010, p. 13. 
6 KELSEN, 2000, p. 28. 
7 “Democracia significa identidade entre governantes e governados, entre sujeito e objeto do poder, governo 
do povo sobre o povo. Mas o que é esse povo? Uma pluralidade de indivíduos, sem dúvida. E parece que a 
democracia pressupõe, fundamentalmente, que essa pluralidade de indivíduos constitui uma unidade, tanto 
mais que, aqui, o povo como unidade é – ou teoricamente deveria ser – não tanto objeto mas principalmente 
sujeito do poder” (KELSEN, 2000, p. 35). 
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permitindo ampla e segura participação da maioria dos cidadãos 
nas decisões políticas”8. 

Ou seja, a decisão política, para ser viável e legítima, pode ser tomada pela 

maioria de uma comunidade pré-determinada (povo), tendo em vista que a unanimidade 

torna-se praticamente impossível quanto maior for a comunidade, ao passo que 

legitimidade acaba por ocasionar a aceitação do procedimento tomado, não da escolha em 

si. 

Isso porque, embora o resultado da decisão democrática, o caminho escolhido 

pela maioria não tenha aceitação pela minoria derrotada, esta deve aceitar a legitimidade do 

modus operandi que culminou com a decisão criticada: todos – leia-se aqui maioria e 

minoria – sabiam, previamente, que a decisão que a maioria viesse a tomar teria de ser 

aceita pela minoria. 

Assim, a democracia acaba tendo dupla funcionalidade: tanto utilidade prática, 

por viabilizar a tomada de decisões a partir formação de maioria, quanto utilidade teórica, 

por legitimar decisões deliberadas, que podem ser criticadas, mas devem ser aceitas por 

terem observado o procedimento de deliberação da maioria.  

O itinerário democrático, civilizado, de discussão pacífica para a tomada da 

decisão política demonstra-se, ainda, como um método de busca da melhor solução 

possível sem eliminação das minorias. De acordo com MIGUEL DE LA MADRID H.: 

“Se ha dicho también que mediante la democracia se da um cauce 
de los conflitos sociales y políticos, de maneira civilizada y 
pacífica, a través de um conjunto de normas aceptadas y respetadas 
por los participantes em la contienda por el poder. La democracia 
no elimina los conflictos ni erradica las contradicciones de los 
intetreses contrapuestos, pero ofrece um método para encontrar las 
mejores soluciones posibles sin anular a los adversarios, sino 
mediante la búsqueda de soluciones que apoyen la mayoría de los 
ciudadanos y tomen em cuenta el interés y los derechos de las 
minorias”9. 

Apenas para demonstrar o desgarramento do conceito histórico de democracia 

para um conceito atual, alguns doutrinadores criaram requisitos que devem constar em uma 

comunidade para que possa ser alcunhada de “democrática”, quais sejam: (i) sufrágio 

universal, que corresponde ao direito material de participação no processo eleitoral 

                                                           
8 MENDES, 1994, p. 17. 
9 MADRID H., 2004, p. 177. 
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(cidadania), exercido por meio do voto; (ii) periodicidade dos mandatos políticos; (iii) voto 

secreto; (iv) garantia às liberdades políticas relacionadas ao pensamento, à expressão e à 

comunicação; (iv) garantia da representação de direitos das minorias; (v) proteção contra o 

desvio do poder político e econômico; (vi) garantias institucionais dos direitos eleitorais e 

correlatos. 

Há, ainda, o conceito instrumental de democracia, visto como um itinerário 

imprescindível para o atingimento da justiça, como um norte a ser perseguido pelo povo e 

para o povo10. 

Neste sentido, democracia não se apresenta como roupa que se ordene sob 

medida, ou se adquira feita, para se vestirem os Estados. Há um ideal democrático e 

inúmeras formas variantes, imperfeitas, inacabadas, que vão do mínimo (a que se possa 

chamar, sem risco de erro, democracia), até à forma ideal. Trata-se de um processo 

permanente, que busca a solução de processos políticos em paz e com respeito a outros 

valores fundamentais, mas suscetível de retrocesso11. 

Esse ponto merece toda atenção e não raro se olvida: há evolução democrática, 

verdadeira democracia instrumental, no sentido de cada vez se esperançar ter maior e mais 

eficaz intervenção do povo no governo e na escolha do seu destino.  

Nenhuma época corresponde ao mais alto grau, nem possui a melhor 

democracia12. Há sempre deficiências a serem preenchidas, erros a serem corrigidos, 

atualizações que urgem em razão da evolução social, mas inegavelmente, estaremos 

tratando de um conceito evolutivo que não pode – e nem deve – ser analisado isoladamente 

senão em seu tempo e seu contexto. Como nos lembra BONAVIDES, ao citar Kant, o 

processo democrático assemelha-se muito ao aprendizado do andar de uma criança, a partir 

da prática, tropeçando, caindo, exercitando-se
13. 

                                                           
10 A ideia é defendida, entre outros autores, por PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO: “A democracia, 
portanto, é o valor básico que se há de contrapor às organizações burocráticas de implementação institucional 
da justiça e aos procedimentos que lhe são consequentes, seja como critério de fixação das regras do jogo, 
seja como horizonte de sentido no qual a justiça se realiza” (RIBEIRO, 2002, p. 190). 
11 MADRID H., 2004, p. 177. 
12 MIRANDA, 1979, p. 155. 
13 “Com efeito, se bem interpretarmos Kant, sua imagem é a mesma de quem já disse que uma criança não 
aprende a andar meramente com lições teóricas ou preparação oral e didática, senão que faz essa 
aprendizagem tão-somente se der os primeiros passos, tropeçando, caindo, exercitando-se. Assim também 
acontece com a democracia. Faz-se mister o movimento, a ação, o duelo, a iniciativa, o combate, a energia. 
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Portanto, conclui-se que o conceito de democracia sofreu inegáveis 

transformações em sua essência, situação verificável pela simples análise do modo como a 

democracia se manifestou em contraposição a como se manifesta atualmente, 

independentemente da extrema dificuldade de consenso entre os ramos da ciência sobre o 

exato conceito certo e determinado de democracia. 

Contudo, deve ser ressaltado que a diferenciação ou a comparação entre os 

conceitos históricos e os conceitos mais recentes de democracia tem relevância apenas se 

pretendermos analisar um ponto prático da maneira como a democracia é exercida pelo 

povo, titular transcendental do poder político, conforme defende NORBERTO BOBBIO: 

“Lo que se considera que cambió em el passo de la democracia de 
los antigos a la democracia de los modernos, por lo menos a juicio 
de quienes consideran útil esta contraposición, no es el titular del 
poder político, que siempre es el ‘pueblo’, entendido como el 
conjunto de ciudadanos a los que toca em última instancia el 
derecho de tomar las decisiones colectivas, sino la manera, amplia 
o restringida, de ejercer este derecho”14. 

Como se não bastasse, as distinções sobre a ideia de um conceito de 

democracia sofre não somente diferenciações marcantes com relação ao tempo, mas 

também com relação à cultura de cada comunidade15. 

Com a simples análise histórica feita alhures, conclui-se, igualmente, que o 

conceito de democracia, para além de um apanhado estanque de linhas, traços e 

características que se transmudaram com o tempo, apresenta-se como um conceito variável 

que corresponde ao processo – ainda não finalizado - de construção do Estado Democrático 

de Direito. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
Tudo em clima da mais inteira liberdade, sem o qual o regime democrático se atrofia, fica sufocado, 
sucumbe” (BONAVIDES, 2004, p. 20). 
14 BOBBIO, 1989, pp. 32/33. 
15 “a veracidade das eleições não se consegue em todos os povos pelos mesmos meios. As condições 
peculiares da história de cada povo marcam, peculiarmente, as instituições políticas e as práticas eleitorais 
dos cidadãos” (VELLOSO, org., 1996, p. 385). 
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II.2. Democracia e Direitos Políticos16 

Os direitos políticos constituem a esfera dos direitos do povo de participar das 

decisões políticas do Estado. Em uma afirmação mais prática: é a partir dos direitos 

políticos e no caminho da democracia que o povo deixa de ser simples objeto, para também 

ser sujeito do poder. 

O artigo 1º, parágrafo único, da Constituição de 1988, prevê, expressamente, 

que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, garantindo o poder de participar em todas as decisões políticas do Estado, que 

se autoproclama democrático, hipótese que se transforma em realidade por meio dos 

direitos políticos17. 

Em breve estudo comparado, convém mencionar o modo como se garante o 

poder ao povo, que o exercitará através dos direitos políticos. A Constituição da República 

Federal da Alemanha prevê exatamente dessa maneira, verbis: “Todo poder emana do 

povo, que o exerce pelas eleições e votações e por intermédio dos órgãos especiais do 

Poder Legislativo, do Poder Executivo e de Jurisdição” (artigo 20, II). 

Na Constituição da Itália, lemos que: “A soberania pertence ao povo, que 

exerce nas formas e limites desta Constituição” (artigo 1º). 

A Constituição do México, por sua vez, dispõe:  

“A soberania nacional reside essencial e originariamente no povo. 
Todo o poder político emana do povo e é instituído em seu 
benefício. O povo tem, a todo tempo, o inalienável direito de 
alterar ou modificar a forma do seu governo” (artigo 39). 

                                                           
16 Sobre a umbilical relação entre democracia e direitos políticos, escreveu ANTÔNIO CARLOS MENDES: 
“Não basta declarar que o poder em abstrato pertence ao povo, ou que já lhe pertenceu num momento 
pretérito e que ele o exerceu uma vez para sempre – donde uma legitimidade de tipo democrático. Nem que o 
poder constituinte, a aprovação da Constituição positiva, compete ao povo, ficando os poderes constituídos 
para os governantes. Democracia exige exercício do poder pelo povo, pelos cidadãos com direitos políticos, 
em conjunto com os governantes e esse exercício deve ser actual, deve traduzir a capacidade dos cidadãos de 
formarem uma vontade política autônoma perante os governantes” (MENDES, 1994, pp. 19/20). 
17 “Portanto, um conceito de direitos políticos, conforme ao Direito positivo brasileiro, pode ter o seguinte 
enunciado: são situações subjetivas expressas ou implicitamente contidas em preceitos e princípios 
constitucionais, reconhecendo aos brasileiros o poder de participação na condução dos negócios públicos: (a) 
votando, (b) sendo votado, inclusive investindo-se em cargos públicos e (c) fiscalizando os atos do poder 
público visando ao controle da legalidade e da moralidade administrativa” (MENDES, 1994, p. 73). 
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Não foi muito diferente o tratamento dado pela Constituição da Espanha: “A 

soberania nacional reside no povo espanhol, do qual emanam os poderes do Estado” (artigo 

1º, II). 

Já a Constituição de Portugal prescreve: “O poder político pertence ao povo e é 

exercido nos termos da Constituição” (artigo 111). 

Independentemente da terminologia usada – se poder político, simplesmente 

poder ou soberania –, o que se pode constatar acertadamente é que a democracia só se 

apresenta perceptível caso venha a ser posta em prática por meio dos direitos políticos e 

princípios constitucionais garantidos ao povo, este detentor do poder. Nas palavras de 

ANTÔNIO CARLOS MENDES: 

“Destacam-se, nesta Carta, os princípios fundamentais adotados 
pelo direito constitucional positivo, especialmente aqueles que 
inspiram o exercício dos direitos públicos subjetivos e a prática de 
direitos políticos, como, pro exemplo, a liberdade, a segurança, a 
igualdade, o sufrágio universal, igual, direto e secreto, o 
pluralismo político e o pluripartidarismo”18. 

Especificamente, pode-se afirmar que, na realidade constitucional brasileira, os 

direitos políticos são, também, deveres políticos, uma vez que a participação política é 

exigida ao menos em um dos instrumentos de democracia participativa: o voto nas 

eleições, que é obrigatório, tema polêmico o qual não se pretende abordar no presente 

trabalho. 

Deve ser feita, aqui, a necessária separação teórica e metodológica entre os 

instrumentos de democracia participativa: os instrumentos de democracia direta e indireta. 

Apenas para exemplificar a partir da realidade brasileira, aqueles seriam plebiscitos, 

referendos, lei de iniciativa popular e ação popular, ao passo que estes seriam sufrágio 

universal, exercício do direito do voto livre, secreto, periódico e com igual valor para 

todos. 

Outra classificação teórica utilizada para sistematizar o estudo dos direitos 

políticos consiste em separar os direitos políticos em direitos políticos ativos (direito de 

votar) e direitos políticos passivos (direito de apresentar-se candidato e receber votos). 

                                                           
18 MENDES, 1994, pp. 22/23. 
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Como o objeto do presente trabalho está focado na análise dos direitos políticos 

passivos, imprescindível a citação das condições de elegibilidade, que devem ser 

observadas para que o cidadão possa se apresentar como candidato, constantes no artigo 

14, § 3º, da Constituição Federal: (i) cidadania brasileira; (ii) livre exercício dos direitos 

políticos; (iii) alistamento eleitoral; (iv) domicílio eleitoral na circunscrição; (v) filiação 

partidária; (vi) idade mínima para o exercício do cargo pleiteado; e (vii) 

desincompatibilidade. 

Convém esclarecer que, embora as causas de inelegibilidade sejam igualmente 

relevantes para que o cidadão possa se apresentar como elegível, o presente trabalho tem 

por intuito a análise específica da necessária filiação partidária, bem como os 

desdobramentos e as situações jurídicas que decorrem dessa imposição constitucional, 

sobretudo nas coligações eleitorais formadas para angariar votos. 

Não, contudo, sem antes entender melhor a separação doutrinária e 

metodológica das diversas espécies de democracia, que passa a ser feita a partir do tópico 

seguinte. 

Por fim, para que um sistema eleitoral seja caracterizado como democrático, 

alguns valores ontológicos devem ser percebidos pelo observador, conforme destaca 

CARLOS GONÇALVES JÚNIOR: 

“a) Sufrágio universal: reconhecido como o direito subjetivo 
público de todo o nacional adulto e capaz de participar da vida 
política do Estado, de manifestar suas convicções políticas por 
meio de mecanismos de democraciademocracia direta e indireta; 
b) Periodicidade: dos mandatos públicos: valor republicano que 
permite a alternância no poder e a possibilidade da manifestação 
popular sobre a manutenção e a substituição dos grupos 
ideológicos e pessoas investidas nos cargos públicos eletivos; 
c) Voto secreto: garantia inevitável para a integridade do sufrágio, 
sem o qual o voto corre o risco de ser cooptado por influência do 
poder econômico ou por ameaças políticas regionais; 
d) Garantia de liberdades públicas relacionadas ao pensamento, à 
expressão e à comunicação sem as quais não há dialética nem 
confronto de ideias; 
e) Garantia da representação e de respeito aos direitos das 
minorias: expediente para conter a ditadura das maiorias e 
reverência ao valor democrático sobre o qual o governo é 
representativo de todos os cidadãos; 
f) Normas de proteção contra o abuso do poder econômico: 
estabelecer limites à influência do capital privado no processo 
eleitoral para resguardar a igualdade de oportunidades a todas as 
ideologias; 
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g) Normas de proteção contra o abuso do poder político: 
estabelecer meios de conter a ingerência dos que detém acesso aos 
recursos políticos do Estado durante o processo eleitoral; 
h) Garantias institucionais: criar um organismo autônomo, 
desinteressadono resultado direto dos pleitos eleitorais, que deve 
realizar todas as providências para regular o processamento das 
eleições em respeito às diretrizes do direito eleitoral”19. 

 

II.3. Democracia Direta e Democracia Indireta (Representativa) 

Historicamente falando, e lançando mão das eras históricas para justificar o 

raciocínio, tem-se, na Antiguidade, a democracia direta, em que o povo exerce diretamente 

o poder político, tomando as decisões do Estado.  

Havia, naquele tempo, as Assembleias populares ou eklesia, onde se votavam 

as Leis de forma direta. As Assembleias se reuniam quatro vezes por mês, em Ágora, no 

Teatro de Dionísio ou no Pireu, sempre depois do sacrifício de um porco a Zeus. Os 

membros sentavam-se em bancos ao ar livre e a reunião tinha início ao alvorecer do dia. Os 

cidadãos, ou seja, filhos de pais atenienses livres, gozavam de isonomia, que era a 

igualdade de direitos, para votar as deliberações e concorrer aos cargos públicos, e de ter 

iguais direitos entre si perante a Lei e a Assembleia, segundo o primado de que o que afeta 

a todos deve ser aprovado por todos (ab omnibus debet comprobari)20. 

Com o passar dos séculos, o crescimento do Estado e do elemento humano da 

comunidade como efetivo detentor dos direitos políticos, isto é, o povo, titular do poder 

político, que corresponde, com o tempo, a toda a população integrante da comunidade, 

surgiu-se a necessidade da defesa de uma democracia do tipo indireta, a partir da 

verificação da impossibilidade da participação de todos nas decisões coletivas: a decisão 

política necessitava ser rápida, mas ao mesmo tempo deveria refletir a vontade do povo21.  

Diante desse cenário, e para resguardar intacto o ideal democrático, a 

alternativa viável apresentou-se como sendo a democracia indireta, mediante a eleição de 

membros dentre aqueles integrantes do povo para que pudessem representá-los nas 

decisões políticas. 

                                                           
19 GONÇALVES JÚNIOR, 2013, 26/27. 
20 BORGES, 2010, pp. 13/14. 
21 “A democracia representativa talvez seja, antes de tudo, um sistema de governo apropriado àquelas 
situações nas quais por algum motivo é impraticável que os cidadãos participem diretamente do processo 
legislativo” (ELY, 2010, p. 103). 
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Convém mencionar a diferenciação levada a efeito por JOÃO FÉDER: 

“Concebe-se dois sistemas de governo. O corpo de cidadãos exerce 
ele mesmo as diversas funções do Estado. Este modo de governo é, 
segundo a terminologia tradicional, chamado de ‘governo direto’. 
Ao contrário, o corpo de cidadãos pode constituir um indivíduo ou 
vários indivíduos, ou um grupo de indivíduos, ou vários grupos de 
indivíduos que serão seus representantes e exercerão em seu nome 
as funções estatais. Esta forma de governo é chamada de ‘governo 
de representação’ ou governo representativo”22. 

Na opinião de BOBBIO, tanto a democracia direta quanto a indireta derivam do 

mesmo princípio da soberania popular, ainda que se distingam pela modalidade e pelas 

formas em que são exercidas essa soberania23.  

Por isso, uma das condições da manutenção da fidelidade do conceito de 

democracia representativa à ideia genuína de democracia é a existência de um mecanismo 

apto a receber e transmitir, exatamente, a vontade do povo, o que clama por um processo 

eleitoral que conduza aos postos de mando aqueles que realmente o povo quer, aqueles 

que, na verdade, o povo deseja que mandem em seu nome24. 

Portanto, cabe-nos entender brevemente apenas alguns traços de diferenciação 

entre os conceitos, tendo em vista que a democracia representativa não é um regime rígido 

e tem sofrido adaptações no desaguar de novos fatos, que alteram corriqueiramente a 

fisionomia do Estado25. 

Em suma, verifica-se, na Contemporaneidade, a democracia representativa ou 

indireta, na qual há a distinção entre o povo e o governo, sendo este o efetivo exercente do 

poder político, emanado por aquele, legitimado por eleição, sendo este procedimento nosso 

efetivo objeto de estudo como fenômeno essencial para a democracia.  

 

II.4. Democracia Formal e Democracia Material 

Tem-se feito distinção teórica entre democracia formal e democracia material, 

esta última também designada, por alguns autores, de democracia social. A terminologia e 

os conceitos, conforme aponta PONTES DE MIRANDA, parecem-nos revelar procedência 

                                                           
22 FÉDER, 1997, p. 140. 
23 BOBBIO, 1989, pp. 35/36 
24 VELLOSO, org., 1996, p. 13. 
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marxista26, a qual alguns escritores repelem, especialmente os provenientes de Estados 

liberais, sob a alegação de que a classificação nada tem com a noção de democracia, que é 

forma, ao passo que a noção de igualdade econômica é questão de ordem material, social27. 

Entende-se por democracia formal, de cunho eminentemente liberal, a 

democracia como quase sinônimo de procedimento, instrumento formal por meio do qual o 

povo escolhe livremente seus governantes, que não sofrem qualquer ou muito pouca 

restrição prévia de suas candidaturas. 

Nesse modelo de democracia, as limitações e restrições de candidaturas e de 

escolha dos candidatos são meramente formais e procedimentais, em franco prestígio ao 

princípio da liberdade, tanto de se candidatar como de escolher livremente seus candidatos.  

Referida teoria espelhou-se exclusivamente na liberdade e esqueceu-se do outro 

dado elementar das relações humanas: a igualdade. Pregava que a manutenção da taxa de 

crescimento econômico guardava direta relação com a satisfação das expectativas do 

eleitorado em livremente escolher seus eleitos com praticamente nenhuma intervenção e 

pouquíssima regulação estatal, hipótese que acarretaria o equilíbrio da democracia, situação 

almejada, evitando que os regimes capitalistas degenerassem em ditaduras.  

Noutro giro, a democracia material, de raiz socialista, extrai do conceito de 

democracia a relação indissociável à distribuição igualitária da riqueza estatal, sem se 

preocupar em lançar luz aos mecanismos formais de acesso ao poder, pois o que deve ser 

verificado é a distribuição igualitária dos frutos do Estado ao povo, efetivo detentor do 

poder28.  

                                                                                                                                                                                
25 FÉDER, 1997, p. 143. 
26 “Os marxistas opõem à democracia fundada no princípio da maioria, que consideram uma democracia 
formal burguesa, a democracia social ou proletária, isto é, uma ordem social que garantiria aos indivíduos não 
só uma participação formalmente igual na formação da vontade da coletividade, mas também uma quantidade 
igual de riquezas” (KELSEN, 2000, p. 99). 
27 MIRANDA, 1979, p. 159. 
28 A raiz socialista desta classificação é perceptível pelo modo como os estadunidenses enxergam a 
democracia material, sendo alcunhada de igualitarismo: “Uma garantia de igualdade política não se traduz, 
entretanto, em uma garantia de igualdade econômica. O igualitarismo, como credo político, é estranho ao 
republicanismo liberal conforme vem sendo entendido no direito público norte-americano. A rejeição do 
igualitarismo – definido como um esforço para garantir contra grandes disparidades em riqueza e recursos – 
se baseia em três objetivos principais: promover a liberdade, fornecer incentivos para o trabalho produtivo, e 
recompensar bem como reconhecer as realizações e a excelência. Na medida em que as propostas 
constitucionais têm o igualitarismo como sendo os seus fundamentos – e elas dificilmente o fariam alguma 
vez –, elas estão realmente incoerentes com o republicanismo liberal que sustenta o direito público norte-
americano” (SUSTEIN, 2009, p. 175). 
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Novamente segundo BOBBIO: 

“Es indudable que historicamente ‘democracia’ tiene dos 
significados preponderantes, por lo menos en su origen, según si 
pone em mayor evidencia el conjunto de reglas cuya observancia 
es necesaria con objeto de que el poder político sea distribuido 
efectivamente entre la mayor parte de los ciudadanos, las llamadas 
reglas del juego, o el ideal em el cual um gobierno democratico 
deberia inspirarse, que es el de la igualdad. Con base em esta 
distinción, se suele diferenciar la democracia formal de la 
democracia sustancial, o, con outra conocida formulación, la 
democracia como gobierno para el pueblo”29. 

Explica-se: a democracia material encerra um conceito de análise do resultado 

da escolha política do governante, que deve estar pautada no princípio da igualdade 

material, sendo quase que irrelevante os meios de escolha dos governantes. As regras do 

jogo vão cedendo espaço aos resultados igualitários desejados. 

Feita a breve conceituação, pode-se concluir, ao menos prefacialmente, que a 

dicotomia e necessidade de conjugação desses dois sistemas de democracia, um carregado 

de liberdade ao passo que prevalente, noutro, a igualdade, consiste num dogma do direito 

eleitoral30, que não será tratado com a devida atenção que merece no presente trabalho. 

 

                                                           
29 BOBBIO, 1989, pp. 39/40. 
30 Acerca da dicotomia, aponta CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: “A expressão ‘democracia’ 
designa um sistema político assentado nos postulados da liberdade e igualdade de todos os homens e volvido 
a assegurar que o governo da sociedade seja o fruto das deliberações (respeitosas destes valores) tomadas, 
direta ou indiretamente, pelo conjunto de seus membros, havidos como os titulares últimos da soberania. Sob 
tal pressuposto, haver-se-á de considerar que Estado Democrático é o que se estrutura em instituições 
armadas de maneira a colimar tais resultados. Sem embargo, é indispensável distinguir Estados formalmente 
democráticos dos Estados substancialmente democráticos. 
Os Estados apenas formalmente democráticos, reproduzindo consagradas fórmulas vigentes nos países 
culturalmente mais desenvolvidos, adotam em seus regimes constitucionais instituições teoricamente aptas a 
engendrar resultados democráticos. Donde: a) seus governantes são investidos em decorrência de eleições, 
mediante sufrágio universal, para mandatos temporários; b) consagram uma distinção, quando menos 
material, entre funções legislativa, executiva e judicial; c) acolhem os princípios da legalidade e da 
independência dos órgãos jurisdicionais. 
(...) 
Com efeito, se a democracia expressa um propósito de reconhecimento da soberania popular, cumpre, ao 
menos, que os cidadãos tenham não só uma consciência clara, interiorizada e reivindicativa deste título 
jurídico-político que se lhes afirma constitucionalmente reconhecido como direito inalienável, mas que 
disponham das condições indispensáveis para fazerem-no valer de fato. Entre estas condições, estão: a) as de 
desfrutar de um padrão econômico-social acima da mera subsistência (sem o que seria vã qualquer 
expectativa de que suas preocupações transcendam as da mera rotina da sobrevivência imediata), mas, 
também, as de efetivo acesso b) à educação e cultura (para alcançarem ao menos o nível de discernimento 
político trazido em consciência real de cidadania) e c) à informação, mediante o pluralismo de fontes 
diversificadas (para não serem facilmente manipuláveis pelos detentores dos veículos de comunicação de 
massa)” (in VELLOSO, org., 1996, pp. 44/46). 
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II.5. Democracia Constitucional 

Alguns requisitos, traços característicos delineadores da democracia atual 

(Democracia Constitucional ou Estado Democrático de Direito) foram citados 

anteriormente no presente trabalho com o propósito de demonstrar as transformações por 

que passou o instituto. 

No presente tópico, busca-se traçar e enumerar, novamente calcado na doutrina 

contemporânea, alguns critérios que nos permitem afirmar que determinado Estado é 

realmente um Estado Democrático Constitucional: (i) limitações constitucionais e, logo, 

jurídicas às decisões democráticas; (ii) escolha do modelo democrático (discricionariedade 

prévia da comunidade); (iii) forma de Estado – se federativo ou unitário –, podendo ser 

elevado a patamar imutável como o foi pela Constituição Federal de 1988; (iv) regime de 

governo; (v) sistema de governo; (vi) sistema eleitoral, com as definições de modelo 

proporcional, distrital ou misto e sistema de partidos ou possibilidade de candidaturas 

independentes; (vii) estabelecimento de vetores políticos inatingíveis às decisões 

democráticas (cláusulas pétreas ou “cerne inalterável” de que trata PONTES DE 

MIRANDA31). 

Registre-se que essas normas básicas inatingíveis têm o papel fundamental de 

garantir o regular funcionamento do mecanismo democrático, de tal maneira a impedir que 

uma maioria venha a destruí-lo. O constitucionalismo pode, assim, garantir as pré-

condições para a democracia, limitando o poder das maiorias eventualmente tendentes a 

eliminar aquelas pré-condições32. 

Falar em Democracia Constitucional, portanto, corresponde a crer na existência 

de uma Constituição que contenha o conjunto de normas fundamentais de um sistema 

jurídico e político, por meio do qual possa ser manifestada a Democracia. Ou, em outras 

palavras, podemos afirmar que a Constituição corresponde ao estatuto jurídico do 

                                                           
31 “Quando a Constituição adota algum ou alguns princípios que não podem ser alterados (salvo, 
naturalmente, a hipótese de derrubada da Constituição mesma), então a esse princípio ou ao conjunto desses 
princípios se dá o nome de ‘cerne inalterável’. A carga de rigidez  é maior. E maior, de modo absoluto” 
(MIRANDA, 1979, pp. 17/18). 
32 SUSTEIN, 2009, p. 182. 
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fenômeno político, por meio do qual se pode reconhecer como contexto ideal da 

Democracia33. 

De acordo com os ensinamentos de FRANCISCO LAPORTA: 

“En particular, es concebida como un escalón superior del ideal 
del império de la ley, como la lógica consecuencia de la 
aspiranción al control del poder por el derecho hay un texto 
juridico previo y unas convenciones interpretativas, más o menos 
complejas, que pueden obtener desde dentro del derecho mismo 
con razonable precisión el significado de ese texto para el caso 
concreto que se somete a uma deliberación de juristas diestros e 
independientes. En todo caso, como antes decía, lo que se impone, 
lo que impera, es el contenido normativo del texto constitucional, 
que es lo que define los limites y constricciones dentro de los que 
puede producirse el poder, en particular es poder legislativo”34. 

O império da lei pode, inclusive, ser levado às últimas consequências em 

determinadas matérias, pois, como veremos, a rigidez máxima constitucional pode gerar a 

imutabilidade de determinadas normas, ou seja, nem a maioria nem a unanimidade pode 

alterar a forma de se autogovernar em algumas matérias específicas.  

Logo, os limites sobre o processo político baseados nos direitos são necessários 

para uma democracia em bom funcionamento; eles não são opostos a ela. O majoritarismo 

sem limites não deveria ser identificado como uma democracia. Um sistema no qual as 

maiorias sejam capazes de limitar – ou silenciar – as opiniões daqueles que discordam não 

poderia ser denominado democrático em nenhuma ideia35. 

Com efeito, há que se entender, antes de tudo, que a Constituição, além de ser o 

elo conteudístico que une “política e direito” em um determinado Estado, apresenta-se 

também como um eficiente remédio contra maiorias. E, ao se constituir em remédio contra 

maiorias – eventuais ou não –, tem-se que a Constituição, enquanto manifestação do 

contrato social, traz em si um núcleo político que somente pode ser extirpado a partir de 

uma ruptura institucional36. 

                                                           
33 “Ora, na medida em que se põe como ‘o estatuto jurídico do fenômeno político’, a Constituição transplanta 
para o seu bojo normativo toda a ideologia que permeia os objetos e valores políticos. Absorve, quase que 
inaceitavelmente, a fluidez do ideário que inspira e corporifica os temas políticos mais diretamente ligados às 
vivências coletivas, como acontece, entre nós, com a Federação e a República, ou com os princípios basilares 
da separação dos poderes, da democracia e da liberdade” (BASTOS, 1982, p. 16). 
34 LAPORTA, 2003, p. 23. 
35 SUSTEIN, 2009, p. 183. 
36 STRECK, 2013, p. 124. 
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Além disso, fixar uma Democracia Constitucional implica, portanto, consagrar 

positivamente valores democráticos relacionados à garantia de acesso universal dos 

cidadãos em participar do governo do seu Estado, ao sufrágio universal viabilizado por 

normas eleitorais eficientes e à garantia de que o poder político instituído – seja Poder 

Executivo, Legislativo ou Judiciário – irá conduzir o Estado no sentido fixado pelo 

constituinte. Isto compreende, para além da eleição de valores materiais, um mecanismo 

efetivo de controle da constitucionalidade37.  

Resta clara, portanto, a ideia de Democracia Constitucional, da lei freando a 

intenção da maioria ou da unanimidade em determinados temas sensíveis, mais um 

conceito de Democracia acrescentado aos até então trazidos, o que demonstra o grau de 

mutação deste instrumento e acentua a dificuldade da elaboração do primeiro tópico do 

presente trabalho. 

 

II.6. Constituição Federal de 1988: Democracia de Partidos38 

O Estado Democrático acima descrito equivale ao atual conceito de 

Democracia Representativa. A partir desta premissa, pode-se afirmar que, hoje, o Estado 

Democrático é um “Estado de partidos”.  

Ora, o surgimento de agremiações de interesses comuns que se assemelhassem 

aos partidos de hoje em dia foi quase que uma decorrência da democracia representativa, 

uma vez que o aumento da população tornou inviável a tomada direta de decisões por todo 

o povo, que passa a ser representado por um ou um conjunto de cidadãos.  

O modo que esses cidadãos se destacariam do restante da comunidade para 

tomarem as decisões políticas careceria de um prévio procedimento que lhes desse 

legitimidade para assim agir: constatou-se a necessidade de uma eleição entre aqueles que 

ambicionavam o mandato político. 

Com o crescente aumento do Estado, viu-se a necessidade de descentralização 

do poder, com a criação das Federações e seus Entes Federativos (União, Estados-membros 

                                                           
37 GONÇALVES JÚNIOR, 2013, pp. 30/31. 
38 Com perfeição, conclui SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA: “Na democracia moderna, não há poder 
político, nem Estado, se não há partido político” (VELLOSO, org., 1996, p. 142). 
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e Municípios), com competências próprias e, por conseguinte, com eleições para cargos 

políticos locais. 

Diante dessa fragmentação e divisão da sociedade, notou ser inviável manter 

interesses pessoais dos candidatos sem que houvesse uma associação de interesses comuns 

para que o cidadão-eleitor pudesse, com segurança, confiar mandato político ao eleito. 

Surgem, então, as primeiras associações de interesses comuns, gérmens de 

partidos, que serão analisados no capítulo seguinte. Para o momento, importante se 

compreender um fato: a sobrevivência do regime democrático, a partir do ideal de 

democracia representativa, culminou na criação de partidos políticos. De acordo com 

PONTES DE MIRANDA: 

“Se se pensa em salvar a forma democrática, não há outro meio 
que o de permitir-se e incentivar-se o agrupamento estável dos 
indivíduos; ou por suas afinidades morais, religiosas ou puramente 
intelectuais, ou por seus fins políticos e econômicos; de modo que 
a subestrutura do Estado trabalhe eficazmente”39. 

Assim, a Constituição de 1988, que promoveu a ruptura do regímen anterior, 

criou o que podemos chamar de democracia de partidos, sob dois aspectos: (i) qualquer 

integrante do povo – que detém o poder conforme garantido pela Constituição – que 

pretenda ser votado nas eleições para qualquer cargo político deve estar previamente filiado 

a Partido (artigo 14, § 3º, inciso V, da Constituição); e (ii) a Constituição de 1988, em 

contraposição ao regime anterior, restaurou e – mais – promoveu o pluripartidarismo40, 

reconhecendo tal valor como imprescindível para refletir a pluralidade de ideias da 

sociedade cada vez mais diversificada.  

Faz severa defesa da democracia de partidos HANS KELSEN: 

“Dada a oposição de interesses, que é da experiência e que aqui é 
inevitável, a vontade geral, se não deve exprimir exclusivamente o 
interesse de um único grupo, só pode ser a resultante, a conciliação 
entre interesses opostos. A formação do povo em partidos políticos 
na realidade é uma organização necessária a fim de que esses 
acordos possam ser realizados, a fim de que a vontade geral possa 
mover-se ao longo de uma linha média. A hostilidade à formação 
dos partidos e, portanto, em última análise, à democracia, serve – 

                                                           
39 MIRANDA, 1979, 205. 
40 Acerca da defesa do pluripartidarismo como única alternativa dentre as três existentes para a “democracia 
partidária”, ensina-nos PONTES DE MIRANDA: “Os que se insurgem contra os partidos não tendem às três 
alternativas inevitáveis: ou há mais de um partido (pluripartidarismo); ou há um só partido (unipartidarismo), 
ou não há partido, hipótese em que muito se assemelham as ditaduras” (MIRANDA, 1979, 207). 
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consciente ou inconscientemente – a forças políticas que visam ao 
domínio absoluto dos interesses de um só grupo e que, na mesma 
medida em que não estão dispostas a levar em conta os interesse 
opostos, procuram dissimular a verdadeira natureza dos interesses 
que defendem, sob a qualificação de interesse coletivo ‘orgânico’, 
‘verdadeiro’, ‘bem intencionado’. A democracia, exatamente por 
querer que, neste Estado de partidos, a vontade geral seja apenas a 
resultante da vontade dos próprios partidos, pode renunciar à 
ficção de uma vontade geral ‘orgânica’ superior aos partidos”41. 

Observe-se, ainda, que mais um ingrediente, mais um fator distintivo, mais 

uma complexidade conceitual e prática da vetusta definição de Democracia surge com o 

modelo constitucional brasileiro, situação que ratifica o que havia sido citado logo no 

primeiro tópico do trabalho acerca da dificuldade de se reduzir a termo um instituto tão 

complexo e tomado como objeto de estudo de várias áreas do conhecimento ao longo dos 

tempos. 

Conclui-se, então, que a Constituição de 1988 dotou os partidos de importante 

papel e missão: ser o mecanismo único de acesso ao Poder Político e, ao mesmo tempo, 

garantir a sobrevivência e paz social da Democracia.  

Conclui-se, igualmente, que o eleitor não tem a liberdade de votar em qualquer 

cidadão, senão naqueles previamente filiados e, posteriormente, alçados candidatos que se 

apresentam vinculados a partidos. Em outras palavras, não é admitido votar senão em 

nome dos partidos: no sistema majoritário, vota-se nos candidatos que representam esses 

partidos; no sistema proporcional, nas ideias ou nos programas desses partidos42. 

Consequentemente, podemos extrair do texto constitucional outro objetivo da 

fixação da democracia de partidos: pretende-se, com esse arranjo institucional, retirar a 

importância da pessoa do eleito em prol da importância das ideias do partido que elegeu os 

representantes do povo. 

Afasta-se, assim (ou ao menos se tenta impedir), o surgimento de candidatos 

demagogos com suas promessas descompromissadas dos ideais de seu partido e da tirania 

dos eleitos, pois o candidato, uma vez eleito, deve (ou ao menos deveria) se manter fiel ao 

programa ideológico partidário ao qual esteja filiado. 

                                                           
41 KELSEN, 2000, p. 41. 
42 Os sistemas eleitorais serão tratados no capítulo seguinte. 
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Não se pode tratar com somenos importância a realidade política brasileira que, 

nem de longe, seguiu o valioso intuito do constituinte originário de criar uma sociedade 

pluripartidária com ideais distintos e bem definidos cujas discussões políticas se 

encerrassem no campo das ideias e dentro dos parâmetros e matérias permitidos pela 

Constituição, mas o desvirtuamento do plano original não será objeto do presente estudo. 

Aqui, a pretensão teórica (talvez ingênua) não é a de criticar a Democracia em 

si, mas é de restaurar o intuito constitucional, com a valorização da Democracia de Partidos 

como melhor alternativa até então apresentada como projeto de utilização do poder pelo 

povo e para o povo43. 

                                                           
43 Igualmente nos ensina PONTES DE MIRANDA: “Quando falamos de democracia, pressupomos a 
Constituição – portanto o Direito – que a institui. Se esse direito é respeitado, ou em parte desrespeitado, ou 
violado, já se trata de matéria de fato. Muitas vezes correntes políticas, contrárias à política que se define ou 
se protege nos textos jurídicos, postergam o direito, e os costumes imorais corrompem os executores. 
Há, assim, a discernirem-se: (1) os defeitos da política que se quis; (2) os defeitos da construção jurídica, em 
que tal política se vazou; (3) e os dos costumes. É gravo erro criticar-se à forma democrática, em si, o que 
constitui má técnica das leis que a edificaram, ou exprobar-se a essa técnica, ou àquela forma, o que está na 
falta de moralidade do grupo dominante ou da própria massa, ou na falta de educação cívica” (MIRANDA, 
1979, p.138). 
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III. Partidos Políticos e Sistema Eleitoral 

Sumário: III.1. Natureza jurídica dos partidos políticos. III.2. Estatutos dos partidos. III.3. 

Requisitos para criação de partido. III.4. Plano de governo a nível federal: princípio 

federativo. III.5. Coligações. III.6. Sistema Eleitoral Brasileiro: majoritário e proporcional  

 

III.1. Natureza jurídica dos partidos políticos 

Os partidos políticos, por definição, traduzem o que há de comum entre 

diferentes camadas da população: interesses, sentimentos, convicções. Dividem o povo, 

sem ser em classes sociais, mas eminentemente em convicções políticas comuns44. 

São, ainda, conforme explicado no capítulo anterior, um fenômeno permanente 

das coletividades políticas45. 

Naturalmente, os partidos políticos surgem da vontade de um grupo de 

indivíduos em torno de um ideal, um programa46. Para os defensores de uma liberdade 

excessiva, basta essa manifestação, e ocorreu a criação. Quando a Lei n.º 9.096, de 

19/09/1995, regulou os dispositivos constitucionais sobre partidos, quis abraçar a livre 

criação, desde já lhe dando a natureza de pessoa de direito privado, mas não poderia 

esquecer o artigo 17 da Constituição, que exige a formalização estrutural perante o registro 

das pessoas jurídicas, seguido do registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral47. 

Portanto, como se vê, num primeiro momento os partidos surgem como 

associações civis comuns, que podem ser criadas livremente segundo as leis civis, ainda 

que conste em seus estatutos a finalidade de atingimento do poder político48.  

                                                           
44 MIRANDA, 1979, p. 11. 
45 Aponta GILBERTO AMADO: “Não ha paiz em que não se formem, no seio das massas, essas 
aglomerações ou arregimentações de homens em torno de outros homens, para se occuparem da vida publica. 
Na mais obscura aldeia do mais atrazado paiz como na mais fulgurante cidade do paiz mais adiantado existem 
os partidos; ums em forma embryonaria, inconsciente, informe e indecisa; outros em forma precisa, 
delimitada, determinada, classificada” (AMADO, 1931, p. 149). 
46 “A representação assume formas diversas na história, desde a antiguidade, e a representação partidária é 
apenas uma delas. Os partidos funcionam como mediadores entre a sociedade e o poder do estado e tendem a 
tornar-se canais exclusivos da representação” (GUIDE, 1988, p. 49). 
47 Extraído do artigo de ROBERTO ROSAS (in VELLOSO, org., 1996, p. 133). 
48 A Constituição de Weimar, em seu artigo 124, deixava clara a permissão de livre criação de associações 
civis com propósitos políticos: “Toda associação pode adquirir capacidade jurídica, conforme as prescrições 
do direito civil. Essa capacidade não pode ser recusada a uma associação pelo motivo de propor-se um fim 
político, social ou religioso”. 
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São, para a maturidade organizacional, associações privadas com fins públicos. 

E diferenciam-se, ainda, das demais associações civis na medida em que os partidos têm 

por escopo e finalidade básica alcançar o poder (obviamente que em respeito às “regras do 

jogo” previamente estabelecidas49). 

Para que estas entidades sejam consideradas partidos políticos, necessário seu 

registro no Tribunal Superior Eleitoral. O reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, publiciza 

a categoria, na medida em que a integra como elemento indispensável à organização do 

poder político. Assim, os partidos políticos passam a ter, neste segundo momento, função 

pública de extrema relevância, vetor, itinerário do exercício dos Direitos Políticos. 

Diante deste aspecto, bem refletiu SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA: 

“no sistema partidário brasileiro – reposto nos trilhos de sua 
evolução democrática pela Constituição de 1988 – temos o duplo 
registro partidário. O primeiro, realizado na forma da lei civil, que 
confere ao partido político uma existência embrionária, podendo 
exercitar pregação, movimentação política e arrebanhar prosélitos; 
e o segundo registro, realizado na Justiça Eleitoral, com que 
adquire capacidade jurídica específica, isto é, a de participar de 
eleições, inscrevendo candidatos. 
No sistema constitucional-partidário brasileiro, são três os estágios 
em que se pode situar o partido político: a infância (partido com 
registro na forma da lei civil), a maioridade (partido com registro 
na Justiça Eleitoral) e a maturidade (partido com representantes 
eleitos e funcionamento parlamentar). Esses os degraus que, em 
face da Constituição, estabelecem diferenças legítimas entre os 
partidos políticos existentes, situando-os em classes ou categorias 
distintas”50.  

E, complementa ANTÔNIO CARLOS MENDES, trilhando a evolução 

conceitual dos partidos: 

“O partido político pode ser entendido e estudado como uma 
realidade sociológica. Entretanto, a constitucionalização dessa 
realidade social, inclusive sua disciplina infraconstitucional, 
propiciou a superação da doutrina minoritária considerando a 
natureza do partido político como mera associação de fato ou 
grupo social personificado”51.  

                                                           
49 “A ‘democracia representativa’ é uma condição para que a facção se transforme em partido político, ou 
melhor, é na democracia com parlamento e constituição que podemos falar de partido político. As facções são 
reconhecidas legalmente e trazem para a assembléia políticas os interesses conflitantes. Afonso Arinos diz 
que os partidos poíticos são fenômenos recentes, vinculados à vida democrática dos Estados Modernos. Os 
agrupamentos políticos nós encontramos em todas as épocas” (GUIDE, 1988, p. 64). 
50 VELLOSO, org., 1996, p. 143. 
51 MENDES, 1994, p. 56. 
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É inegável a natureza pública do partido também em razão de ser pressuposto 

para a existência e prática da Democracia, tendo em vista, conforme visto no capítulo 

anterior, serem vedadas candidaturas avulsas ou independentes52. Ora, se os Partidos são 

requisitos ao desempenho das funções estatais, forçoso admitir que têm natureza e função 

públicos53, embora tenham origem privatística.  

 

III.2. Estatutos dos partidos 

Os partidos políticos têm autonomia para definir sua estrutura interna, sua 

organização e seu funcionamento por intermédio do estatuto da sigla, que é a lei que rege a 

engrenagem dos entes partidários. 

Sendo assim, o funcionamento dos partidos se realiza de acordo com essas 

disposições internas. Cada partido tem um estatuto com o qual regula o funcionamento dos 

órgãos internos, estipula o modo de prolação das decisões, as obrigações e direitos dos 

filiados, os processos e procedimentos internos, entre outras disposições54. 

Dois pontos que devem constar nos estatutos dos Partidos chamam a atenção e 

merecem reflexão como objeto de estudo: a fidelidade partidária55 e a necessidade de 

programa e plano de governo a nível federal, sendo este segundo requisito ressaltado 

praticamente durante todo o raciocínio do trabalho. 

Noutro giro, a restrição às disposições dos partidos constam no artigo 17, 

incisos I a IV, da Constituição Federal, sendo, portanto, vedados aos partidos políticos 

preverem em seus estatutos: (i) programa de partido que defenda interesses meramente 

regionais ou locais; (ii) utilização de partidos políticos com finalidades paramilitares; (iii) 

não comprometimento com a prestação de contas à Justiça Eleitoral; e (iv) previsão de 

                                                           
52 Ac.-TSE, de 29.9.2010, no AgR-REspe nº 224358: “ausência de previsão de candidaturas avulsas, 
desvinculadas de partido, no sistema eleitoral vigente, sendo possível concorrer aos cargos eletivos somente 
os filiados que tiverem sido escolhidos em convenção partidária”. 
53 “Os partidos políticos refletem a participação social nas decisões do Estado. Eles respondem ao problema 
de mediar entre o pluralismo ideológico existente na sociedade e o interesse estatal de produzir uma unidade 
de decisão e ação governamental” (VELLOSO, 2012, p. 110). 
54 VELLOSO, 2012, p. 119. 
55 Com relação à importância constitucional dada à fidelidade partidária, aponta MENDES: “Outro aspecto 
constitucionalmente relevante concerne à disciplina e fidelidade partidárias. Os estatutos deverão conter 
cláusulas que estabeleçam os pressupostos de fato e a sanção pela inobservância das regras estatutárias. 
Portanto, essas normas submetem juridicamente os filiados aos partidos políticos, permitindo torna-las 
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recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação 

a interesses não nacionais.  

Dentre as vedações acima suscitadas, merece destaque, para o propósito do 

presente trabalho, a impossibilidade de criação de partidos regionais, que defendam 

interesses locais: eles têm que apresentar caráter nacional, devendo estar representados na 

maioria dos Estados da Federação, e suas propostas têm de englobar o interesse de toda a 

nação, maneira que o surgimento de partidos regionais seria uma afronta à Federação, que é 

formada pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e 

representaria um estímulo à secessão, o que é terminantemente proibido pela nossa 

Constituição56. 

 

III.3. Requisitos para criação de partido político 

Dentre os vários requisitos para a criação dos partidos políticos, destacam-se os 

parâmetros constitucionais a serem seguidos: (i) caráter nacional; (ii) proibição de 

recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de 

subordinação a estes; (iii) proibição de organização paramilitar; (iv) irrestrito respeito à 

soberania nacional, ao regime democrático e aos direitos fundamentais; e (v) existência de 

estatuto em que constem os ideais, o programa do partido e regras de disciplina e fidelidade 

partidária.  

Além das condições constitucionais a serem preenchidas, há requisitos legais 

cuja observância se impõe quando da criação de partido político. São alguns deles: (i) 

assinatura, no respectivo requerimento de, no mínimo, cento e um eleitores, com domicílio 

pelo menos em um terço dos Estados; (ii) comprovação, no período de dois anos, do 

apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% 

(cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos 

Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou 

mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do eleitorado que haja 

                                                                                                                                                                                
eficazes pela aplicação de sanções disciplinares estipuladas ‘numerus clausus’ nos estatutos do partido” 
(MENDES, p. 62). 
56 VELLOSO, 2012, p. 120. 
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votado em cada um deles (demonstração do caráter nacional); (iii) publicação, no Diário 

Oficial, do programa e do estatuto do Partido57. 

Novamente, o que se vê e merece ser destacado para os fins do presente 

trabalho é a exigência do caráter nacional dos partidos, por meio de necessária participação 

do eleitorado de diversos Estados para a viabilidade de criação de um novo partido 

político. 

 

III.4. Plano de Governo de nível federal: princípio federativo 

O partido, como visto, é o condutor único e natural por meio do qual os 

indivíduos de idêntica ou semelhante inclinação ideológica se organizam para alcançar o 

poder e, exercendo-o, aplicar a sua ideologia política e administrativa. Referida ideologia 

se corporifica no que se chama programa. É uma súmula de pensamentos e princípios que 

deverão sensibilizar e convencer os eleitores de maneira que devem ser o veículo de 

comunicação entre os candidatos e eleitores para que aqueles alcancem o governo (tanto o 

executivo como o legislativo)58. 

Os programas do partido são, portanto, os seus propósitos explícitos. São as 

opiniões, as escolhas ideológicas que têm o intuito de atrair os cidadãos para seguirem a 

linha política manifestada no plano de governo; algo como uma proposta de atuação nas 

escolhas políticas seguindo certa lógica de conduta caso alguns dos membros do partido 

consigam efetivamente alcançar o poder político. 

É a cristalização do princípio constitucional de que os partidos precisam ter 

caráter nacional (artigo 17, inciso I, da Constituição). Isso porque a nacionalidade dos 

Partidos garante a estabilidade da Federação, forma imutável de organização estatal 

adotada pelo constituinte originário. 

                                                           
57 “Cumpridos os requisitos referidos acima, os dirigentes nacionais promoverão o registro do partido junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral. Nessa ocasião, o requerimento de registro será acompanhado de: a) exemplar 
autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no Registro Civil; b) certidão do 
registro civil da pessoa jurídica; c) certidões dos cartórios eleitorais que comprovem a obtenção do apoio 
mínimo de eleitores (art. 9. da Lei n. 9096/95” (VELLOSO, 2012, p. 118). 
58 TEMER, 1994, p.30. 
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Acerca da importância da existência de um plano de governo a nível federal 

como requisito indispensável à criação de um novo partido, para garantir a manutenção da 

Federação, leciona MICHEL TEMER: 

“Somente subsiste o Estado federal onde o processo de 
modificação da norma constitucional é mais complexo do que o 
previsto para alteração ou revogação da norma ordinária. Se o 
processo é o mesmo, a Constituição é flexível. Em face da 
flexibilidade, o legislador ordinário (não constituinte) alteraria 
livremente os comandos constitucionais, inclusive os referentes à 
Federação, para retirar-lhes a eficácia, transmudando o Estado para 
a forma unitária. 
Mas não basta, por outro lado, a rigidez. É preciso que esta atinja 
grau tão elevado – no pertinente à Federação – capaz de impedir o 
legislador ordinário de empreender sua extinção. Ou, até mesmo, 
de impedir a possibilidade de alterar a repartição espacial de 
competências que possa abalar a estrutura federativa tal como 
positivada pelo constituinte. Isto porque, se o legislador comum 
não estiver proibido expressamente pelo texto constitucional, nada 
obsta à alteração que chegue ao ponto de eliminar a Federação.  
Como meio mantenedor dessa forma de Estado o constituinte há de 
vedar o acesso do legislador ordinário a essa matéria”59. 

Esse raciocínio de intangibilidade e inatingibilidade da Federação será 

retomado algumas vezes ao longo do trabalho, mormente ao tratar dos limites do poder de 

reforma da Constituição e da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 52/2006, 

por ser tendente à violação do princípio federativo, o que é vedado. 

Por ora, basta que aceitemos que os partidos políticos – que, como visto no 

capítulo anterior, são os únicos instrumentos capazes de alçarem os cidadãos aos mandatos 

políticos – devem ser nacionais para garantirem a integridade da Federação, sendo vedada, 

portanto, a criação de “partidos estaduais”.  

E, o modo que a legislação sabiamente reproduziu este mandamento 

constitucional consiste na necessidade de registro, na Justiça Eleitoral, de plano de governo 

a nível federal a toda associação civil que almeja se tornar um partido político.  

Como se não bastasse, considera-se o partido (calcado em seu programa) como 

instrumento por meio do qual a eleição poderia ir além da designação de representantes-

governantes, tornando-se igualmente o meio de orientação política do governo. 

                                                           
59 TEMER, 1996, pp. 63/64. 
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Isto, porém, pressupõe um Partido organizado em torno de um programa, um 

plano, devidamente esquematizado e com disciplina interna, capaz de impor uma 

determinada linha de conduta a seus filiados, inclusive os eleitos.  

Assim, quando do período eleitoral, a competição entre partidos ofereceria ao 

eleitorado diversas propostas de política, entre as quais escolheria, racionalmente, em razão 

do que determinaria seu voto60. Ratificada está, logo, a ideia de Democracia de Partidos e, 

agora, verificada está sua consequência: a “democracia de ideias” constitucionalmente 

ambicionada. 

Ora, ao votar num partido o cidadão estaria contribuindo para eleger um 

representante-governante, mas estaria escolhendo também a política que este deveria 

defender, pôr em prática. Assim, o povo se governaria determinando pelo povo a linha 

política do governo.  

Tal conclusão parcial nos permite afirmar que, neste ponto, a Democracia 

relaciona-se com outro valor constitucional, o da segurança jurídica, na medida em que dá 

ao povo certa previsibilidade da linha de atuação política do representado, uma vez eleito. 

Tudo, portanto, tendente a um único objetivo, dogma constitucional da 

Democracia de Partidos, tal qual formatada: o caráter nacional dos partidos, exigido pela 

Constituição, visa a prevenir da vida política regionalismos e personalismos, sendo, 

destarte, cristalização da proteção à Federação.  

 

III.5. Coligações 

Os partidos podem fazer acordos, reuniões temporárias em época eleitoral61 

entre si para apresentação de um bloco de candidaturas conjuntas. A essa reunião dá-se o 

                                                           
60 Trecho de artigo escrito por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO (in VELLOSO, org., 1996, p. 
100). 
61 “As coligações são fruto da união de dois ou mais partidos políticos para concorrer a determinado pleito 
eleitoral. Para o Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira, a coligação partidária é uma pessoa jurídica pro 

tempore, não se confundindo com as pessoas individuais dos partidos políticos que integram. 
(...) 
Frise-se que a coligação é apenas referentes a períodos eleitorais. Após as eleições, havendo vitória de seus 
candidatos, ela pode ou não ser mantida para efeitos de atuação administrativa, parlamentar e judicial. 
Posteriormente, nada impede que, em razão de proximidades ideológicas ou questões pragmáticas, as 
coligações sejam desfeitas, ou que haja fusão ou incorporação dos partidos coligados” (VELLOSO, 2012, pp. 
128/129). 
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nome de coligação. São acordos pré-eleitorais entre partidos para o aproveitamento, em 

legenda única (cargos precedidos de eleições majoritárias) ou compartilhada (cargos 

precedidos de eleições proporcionais), mediante mesma ideologia ou ideologia semelhante, 

dos votos de todos os eleitores que concordam com referida inclinação política.  

Tal fenômeno é observado de maneira crescente em razão de alguns fatores, 

que serão superficialmente listados: pluripartidarismo estimulado constitucionalmente62, 

liberdade de criação de partidos63, que gerou a criação de partidos com ideologias 

semelhantes, quando não praticamente idênticas, fracionamento do eleitorado em partidos 

da mesma composição social, necessidade dos partidos recém criados em obterem maior 

tempo de propaganda eleitoral64 (que é calculada a partir do número de votos obtidos nas 

eleições anteriores para Deputados Federais), entre outros fatores, verbi gratia, os 

apresentados por PALHARES MOREIRA REIS: 

“A existência de um número desmesurado de partidos políticos 
leva, quase sempre, a que nenhum deles sozinho tenha força 
eleitoral ou parlamentar suficientes para assumir ou controlar o 
Poder. Para resolver esta situação, surgem duas soluções, uma de 
cunho imediato e provisório, e apenas de cunho político, que é a 
aliança ou coligação partidárias; a outra, de caráter permanente e 
de base jurídica, podendo se revestir da forma da fusão ou da 
incorporação de partidos políticos. 
Nas alianças, os partidos não perdem a identidade, mantendo 
ademais sua estrutura, sua direção, seu programa e seus filiados, 
apenas organizando novos programas com objetivos eleitorais ou 
parlamentares para o período de duração do acordo. As alianças ou 
coligações partidárias poderão ser de caráter circunstancial ou de 
cunho mais duradouro”65. 

Na verdade, a figura da coligação – a formação de grupos de partidos para a 

disputa eletiva – revela uma real e concreta ferramenta para o fortalecimento dos partidos 

quando em campanha eleitoral, mormente aqueles de poucos adeptos e recém-criados. Tem 

por objetivo, logo, assegurar um quadro de equilíbrio na disputa do poder político, 

                                                           
62 “Finalmente, el individualismo profundo de sus ciudadanos, su gusto por la originalidade personal, cierto 
carácter anárquico de su temperamento, introducen una inclinación bastante clara al polipartidismo en los 
pueblos latinos” (DUVERGER, 1957, p. 265). 
63 “El número de partidos desempeña un papel determinante en la formación de las alianzas” (DUVERGER, 
1957, p. 350). 
64 Sobre o espaço em mídia, retrata MÔNICA HERMAN SALEM CAGGIANO: “Assim, o objetivo por 
inúmeras vezes acaba por visar à ampliação do tempo de antena dos mais poderosos. Nessa espécie de 
operação, comum em sede eleitoral, os nanicos, a seu turno, acabam conquistando, em contrapartida, recursos 
de marketing e espaço mais promissor para os seus próprios candidatos” (in RAMOS, coord., 2013, p. 273). 
65 in VELLOSO, org., 1996, p. 177. 
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buscando robustecer as organizações partidárias de médio porte ou as pequenas, muitas 

vezes apenas engatinhando ou embrionárias66. 

 

2.6. Sistema Eleitoral Brasileiro: majoritário e proporcional 

Coexistem, no Sistema Eleitoral Brasileiro, duas espécies de eleições: 

majoritária e proporcional. Coincidem no tempo, também, as eleições para Deputados 

Federais e Estaduais, Senadores, Governadores e Presidente da República. 

Ficam espaçadas no tempo somente as eleições para Prefeitos e Vereadores, 

que, adianta-se, não serão objeto do presente estudo. 

Sobre as espécies de eleições, leciona GILBERTO AMADO: 

“No regimen do suffragio universal hoje dominante em quasi todos 
os paizes da Europa e da America, ao menos teoricamente, nas 
Constituições e na legislação eleitoral – o eleitorado é um corpo 
juridico, com poder legal, exercendo igual e directamente, 
facultativa ou obrigatoriamente, o direito ou a funcção, de escolher 
entre diversos candidatos em escrutinio uninominal, pelo systema 
de maioria, ou em escrutinio de de lista, pelo systema 
proporcional, aquelles que devam repreesntal-o e á nação”67. 

No plano federal, os Deputados são eleitos por votação proporcional, na qual se 

vota, primeiramente, na legenda do partido ou da coligação, para a formação numérica do 

coeficiente eleitoral para, somente após, serem considerados eleitos os Deputados mais 

votados dentro do limite de candidatos que o coeficiente partidário tenha atingido. 

A eleição proporcional tem por escopo garantir que a segmentação de ideais da 

sociedade, refletida nos partidos políticos e nas eventuais coligações feitas com outro 

partido ou partidos os quais partilhem de ideais parecidos ou interesses políticos 

confluentes, esteja na maior medida possível representada na formatação da Câmara, que é 

formada pelos representantes do povo. Nos dizeres de GILBERTO AMADO: 

“Sem partidos a proporcional é como um machina sem 
combustivel, uma usina parada, um castello suspenso nas nuvens 
pelo sonho. 
A representação proporcional representa o esforço supremo da 
democraciademocracia para salvar-se. Sua capacidade de 
apprehender e exprimir todas as opiniões – as “regionaes” e as 

                                                           
66 in RAMOS, coord., 2013, p. 273. 
67 AMADO, 1931, p. 63. 
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‘nacionaes’, todos os interesses, os dos ‘grupos’ e os do paiz 
inteiro”68. 

E, mais à frente: 

“Além dos argumentos de justiça, os argumentos em favor da 
representação proporcional tiram sua força da prova que fazem de 
que é a representação proporcional o único meio de preservar o 
paiz das inffluencias meramente locaes, privilegio do voto de 
circumscripção. 
O voto proporcional é dado ás idéas, ao partido, ao grupo. O voto 
de circumscripção, o voto districtal, o voto de simples maioria, é 
dado ao individuo, ao compadre, ao amigo, ao boss, ao chefe local, 
ao candidato que pede, insiste, trafica com o eleitor. 
Nesse system triumpham a força de persuasão do postulante, a arte 
de agradar, de convencer; é elle o campo de acção do politico no 
velho sentido da palavra, abraçador, camarada, sorridente, que vae 
de casa em casa do eleitor, levando presentes para os afilhados, 
para a comadre, o nosso typo de candidato enfim. O voto de lista, 
proporcional, é o das grandes correntes, é o voto proposto por 
Gambetta á França, votno no qual a imagem da patria, como elle 
dizia, se reflecte como num espelho, enquanto o ‘voto uninominal’ 
é um espelho quebrado em mil fragmentos em que a patria não 
pode reconhecer a sua imagem”69. 

Dito de outro modo, a representação proporcional se destina a garantir a cada 

partido ou coligação que possua certa base numérica de membros, um mínimo de 

representantes correspondente àquela base, de maneira que espera-se que sejam 

representadas, no Parlamento, tantas opiniões quantas existam em número suficiente para 

formar uma base mínima constituída em partido ou coligação. Por exemplo, se 5% (cinco 

por cento) do eleitorado brasileiro (espalhado por diversos Estados) é favorável ao 

desarmamento, espera-se que a Câmara dos Deputados tenha bancada de 5% (cinco por 

cento) de deputados favoráveis a essa causa. 

Portanto - e ao contrário do pensamento comum -, o sistema de representação 

proporcional não visa, unicamente, à representação das minorias; visa à representação 

proporcional de todas as opiniões que, existindo em força numérica suficientemente 

importante para significar uma corrente de ideias corporificada num partido ou coligação, 

têm o direito de influir, na proporção de sua força, na atividade legiferante do país.  

Retornando à análise do Sistema Eleitoral nacional, embora a Câmara dos 

Deputados tenha formação nacional, ou seja, de todos os Estados-membros integrantes da 

Federação, a votação para seus membros é feita em cada Estado da Federação, de maneira 

                                                           
68 AMADO, 1931, p. 61. 
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que o parâmetro utilizado para equilibrar os interesses do povo é o critério populacional do 

Estado.  

Nesse contexto, para evitar que os Estados mais populosos sobrepusessem seus 

interesses locais sobre interesses regionais dos Estados com baixa densidade demográfica, 

ocasionando um risco de ruptura federativa, estabelece-se, nas Federações, um órgão 

assegurador do equilíbrio dos interesses federativos. Daí a instituição de outra casa 

legislativa, com representação paritária entre os Estados e votação majoritária para sua 

conformação: o Senado. 

Ambas as Casas pertencem ao Poder Legislativo e justificam a existência dos 

dois modelos de eleições: os Estados participam na elaboração das Leis Federais e 

Emendas Constitucionais, por exemplo, por meio do Senado, numericamente equiparado, e 

por meio da Câmara dos Deputados, equilibrada conforme as distorções demográficas entre 

os Estados membros, com o propósito de levar a efeito a vontade do povo70. 

Esclarece-se que os Estados-membros possuem, por decorrência lógica, uma 

única Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, cujos Deputados Estaduais são eleitos 

por votação proporcional, na ambição de reproduzirem, proporcionalmente, os ideais da 

população dos Estados-membros. 

Esclarece-se, ainda, que os Governadores e o Presidente são eleitos por votação 

majoritária e, apenas para fins de menção e para fechar o raciocínio, os Prefeitos são eleitos 

por votação majoritária e os Vereadores por votação proporcional, seguindo a lógica 

                                                                                                                                                                                
69 AMADO, 1931, pp. 70/71. 
70 Bem explica a formatação federativa MICHEL TEMER: “É comum, nas Federações, a coexistência de 
duas Câmaras: a dos representantes do povo e ados representantes das unidades federadas. A primeira – que 
no nosso sistema é a Câmara dos Deputados – tem a sua representação vinculada ao critério populacional, ou 
ao do número de leitores. Adotamos o critério populacional. Consequência: os Estados federados mais 
populosos ou com maior número de eleitores têm maior número de representantes. Melhor dizendo: 
habitantes da unidade federada (se o critério é o populacional) ou os eleitores dela possuem maior 
representação na Casa Legislativa, enquanto persistir aquele número no Estado. Se os habitantes de um 
Estado ou os seus domiciliados eleitores (dependendo do critério adotado pelo constituinte) se deslocam para 
outra unidade da Federação serão sempre estes que terão representantes e, por consequência, o Estado que os 
abrigar, em razão do aludido afluxo, mandará à Câmara dos Deputados maior número de mandatários. 
Resulta que o intento do constituinte federal é fazer dessa Câmara a representante da população ou do povo. 
Por temor, entretanto, de que tais mandatários passem a defender e postular tão-somente pelos interesses do 
seu Estado, estabelece-se, nas Federações, um órgão assegurador do equilíbrio dos interesses federativos. Daí 
a instituição de outra Câmara onde têm assento apenas os representantes dos Estados. Tal representação é 
paritária. Cada unidade da Federação elege, escolhe, nomeia, o mesmo número de representantes. Os 
membros dessa Casa participam do processo de elaboração das leis (decisões da Federação para o todo 
estatal). Por isto, influem com a sua manifestação regional na manifestação geral. Assim, tanto o povo como 
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estadual, mas em momento distinto das eleições gerais, como dito anteriormente, estando 

fora do objeto de análise da presente dissertação. 

Em breve resumo: a representação popular é feita nos chamados órgãos 

parlamentares: Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores 

(Poder Legislativo), mediante votação proporcional; e no Senado (Poder Legislativo), bem 

como nos chefes do Executivo, em todas as unidades da Federação (União, Estados-

membros e Municípios), pelo voto majoritário, o que nos permite afirmar que o Sistema 

Eleitoral brasileiro é misto.  

Outra correta e imprescindível constatação que se extrai a partir da formatação 

constitucional acima consiste na observância de que o sistema eleitoral majoritário tem o 

efeito de acarretar, pela sua própria natureza, o personalismo da representação política e o 

consequente enfraquecimento dos partidos, pois se vota “na pessoa” e não “no partido”.  

Assim, a solução para evitar o excessivo grau de personalismo eleitoral na 

política, com seus riscos inerentes (tais, como dito, a deformação da democracia em 

tirania), foi o estabelecimento da filiação partidária como requisito prévio para ser votado, 

isto é, para se lançar candidato, bem como a fixação de votação proporcional para os 

órgãos parlamentares, de maneira que a sociedade possa ser representada 

proporcionalmente nessas casas a partir de uma eleição marcadamente ideológica, 

republicana, democrática. Essa constatação resgata e ratifica a ideia da Democracia atual 

brasileira como sinônimo de Democracia de Partidos, conforme dito no Capítulo anterior. 

                                                                                                                                                                                
as unidades federadas, enquanto pessoas jurídicas de direito público interno, tomam parte ativa na condução 
dos negócios federais” (TEMER, 1994, pp. 61/62).  
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IV. Cenário de Promulgação da Emenda Constitucional n.º 52/2006 

Sumário: IV.1. A Justiça Eleitoral e seu papel atual nas eleições. IV.2. Competência 

normativa da Justiça Eleitoral. IV.3. As Resoluções n.ºs 21002/2002 e 20993/2002 do TSE 

e o entendimento da Justiça Eleitoral sobre as coligações. IV.4. A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 2626-7-DF. IV.5. A proposta de Emenda Constitucional n.º 

548/2002 e suas justificativas. IV.6. Os limites do Poder Reformador. IV.7. A supremacia 

da Constituição. 

 

IV.1. A Justiça Eleitoral e seu papel atual nas eleições 

A partir do breve escorço histórico acerca do conceito de Democracia e do 

modo como vem evoluindo, passando à Democracia Representativa e ao surgimento dos 

partidos políticos, verificou-se, como consequência, a necessidade de um procedimento de 

eleição mediante regras pré-definidas para que, na maior medida possível, a vontade do 

povo pudesse estar refletida no resultado das eleições. 

Para a organização do complexo processo eleitoral, foi confiado ao Poder 

Judiciário esse papel, em razão de ser o poder constituído que não teria qualquer interesse 

(ou muito pouco) no resultado do pleito eleitoral71. Foi instituída, portanto, com o 

propósito de realizar a verdade eleitoral, a verdade das urnas. Esta é a sua missão básica, 

fundamental, como condição da Democracia72. 

Assim, o Brasil jurisdicionalizou, com o Código Eleitoral de 1932, o processo 

eleitoral, com a criação da Justiça Eleitoral. Vale dizer, o órgão que aplica o processo 

eleitoral, que administra as eleições, preparando-as, realizando-as e apurando-as, é a Justiça 

Eleitoral73. 

                                                           
71 A opção histórico-política é retratada por DALMO DE ABREU DALLARI: “foi vencedora a proposta de 
criação da Justiça Eleitoral como órgão do Judiciário, entregando-se a ela a solução de dúvidas e conflitos 
baseados na legislação eleitoral e partidária. Além disso, a organização e realização das eleições, inclusive a 
inscrição de eleitores e o registro de partidos políticos, também ficaram a cargo do Poder Judiciário. Partiu-se 
do pressuposto da neutralidade político-partidária dos juízes, prevalecendo a convicção de que em suas mãos 
o processo eleitoral ficaria livre da corrupção e de todos os métodos fraudulentos que vinham sendo 
praticados ou acobertados por membros dos Poderes Legislativo e Executivo” (DALLARI, 1996, p. 126). 
72 VELLOSO, org., 1996, p. 14. 
73 “Quando a Justiça Eleitoral age com energia e imparcialidade, tudo corre às mil maravilhas. Mesmo com 
todos os seus pecados e deficiências, ela ainda é melhor que o reconhecimento de poderes pelas assembleias 
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Nota-se, logo, que a Justiça Eleitoral, embora situada no Poder Judiciário, 

realiza funções típicas eminentemente administrativas, ao ter a imensa responsabilidade de 

administrar todo o processo eleitoral, com corpo de funcionários próprios, em atividades 

como organizar as zonas eleitorais, realizar o alistamento eleitoral, registrar os partidos, 

receber os pedidos de registro de candidaturas, preparar as urnas eletrônicas, etc.74. 

E, levando em conta que a democracia depende de um processo de lisura das 

eleições, a função administrativa típica da Justiça Eleitoral deve ser vista, sem maiores 

justificativas, como tão importante quanto sua função jurisdicional. 

O protagonismo da Justiça Eleitoral é, por conseguinte, uma necessidade para o 

resultado real do processo democrático, tese igualmente defendida por CARMEN LÚCIA 

ANTUNES ROCHA: 

“Por isso, cresce o papel da Justiça Eleitoral na representação 
democrática que se possa considerar espelho da verdade eleitoral 
do cidadão. A ordenação dos conflitos eleitorais não se 
circunscreve a uns poucos interessados, como ocorre na grande 
maioria das ações processadas perante os órgãos do Poder 
Judiciário. A pacificação de uma lide eleitoral repercute em toda a 
sociedade política. Todas as atuações da Justiça Eleitoral são 
sociais e não pessoais ou particulares. Porque nunca apenas um 
eleitor é enganado, senão todos os cidadãos de uma República, na 
qual se veja prevalecer a imoralidade eleitoral e o engano do 
resultado”75. 

Como se não bastasse, incumbe à Justiça Eleitoral a precípua normatividade, 

regulamentação do processo eleitoral. Trata-se, nesse ponto, de sua função normativa, que 

será tratada pormenorizadamente no tópico seguinte76. 

                                                                                                                                                                                
políticas. Êsse, aliás, o ponto a que desejamos chegar: não obstante os males que ainda se observam, há um 
sensível progresso nos costumes eleitorais” (LIMA SOBRINHO, 1956, p. 104). 
74 Referido traço marcante da Justiça Eleitoral é descrito por JOÃO GILBERTO LUCAS COELHO, fazendo 
uso do direito comparado: “O nosso modelo, como foi desenvolvido, dá à Justiça Eleitoral um papel que não 
se limita ao jurisdicional. Ela faz tudo o que uma ‘autoridade eleitoral’ realiza na Alemanha, por exemplo. 
Administra o pleito, incumbe-se de sua realização e de todos os atos preparatórios, organizativos e de 
escrutínio” (VELLOSO, org., 1996, p. 56). 
75 In VELLOSO, org., 1996, p. 390. 
76 Por ora, cabe-nos refletir acerca do papel atual da Justiça Eleitoral no processo democrático, 
compreendendo as seguintes garantias institucionais funções: “1) Autonomia em relação aos demais poderes 
estatais que se compõem mediante o próprio processo eleitoral, e deve ser imune à sua interferência; 2) Ter 
ampla competência quanto à matéria eleitoral e compreender entre as suas atribuições, não apenas a função 
jurisdicional, mas a possibilidade de organizar e conduzir todo o processo eleitoral, garantindo a realização 
dos valores democráticos, conforme estabelecidos no sistema jurídico nacional; é, portanto, inevitável realizar 
funções administrativas e normativas; 3) Estar submetida ao órgão responsável pelo controle da 
constitucionalidade, garantindo a legitimidade jurídica das suas atribuições” (GONÇALVES JÚNIOR, 2013, 
p. 49). 
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3.2. Competência normativa da Justiça Eleitoral 

Não se pode olvidar que a Justiça Eleitoral, em especial, pode não somente 

descrever o significado de alguns enunciados normativos senão também expressar normas 

implícitas, que embora não estejam expressa e literalmente descritas nos textos normativos, 

podem depreender-se da leitura conjunta de vários enunciados, culminando na conclusão 

de única interpretação possível de determinada situação jurídica relevante para o Direito e 

Processo Eleitorais. 

A função normativa é descrita por CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, 

para quem: 

“À Justiça Eleitoral, organizada na forma da Lei Fundamental de 
1934, atribui-se competência da maior significação no tratamento 
normativo da matéria, qual seja, a de expedir, por seus órgãos 
superiores, instruções e providências para que as eleições se 
realizassem no tempo e na forma determinados em lei, além de 
organizar e realizar o trabalho do processo eleitoral, afirmando a 
Constituição a competência ‘privativa’ desta Justiça ‘para o 
processo das eleições federais, estaduais e municipais, inclusive as 
dos representantes das profissões”77 (VELLOSO, org., p. 388).  

Referida função tem tratamento de destaque, também, por CARLOS 

GONÇALVES JÚNIOR, para quem: 

“a competência normativa da Justiça Eleitoral se encerra em 
garantir a realização do direito eleitoral brasileiro como um todo, 
dispor tanto de sua organização interna corporis, quanto regular as 
atividades políticas e sociais visando atingir os objetivos do 
sistema eleitoral”78. 

Assim, a norma que deriva da atividade normativa da Justiça Eleitoral é 

produto da necessidade de privilegiar algum bem ou valor constitucionalmente protegido 

que se pode se apresentar violado em determinado caso concreto, de maneira que não 

exista outra forma de efetivar tal proteção senão por meio de resoluções, por exemplo. 

Nestes casos, resulta indiferente que a integração legislativa tenha sido levada a cabo pela 

Justiça Eleitoral ou pelo legislador. 

                                                           
77 VELLOSO, org., 1996, p. 388. 
78 GONÇALVES JÚNIOR, 2013, p. 57. 
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Verifica-se, logo, que a atividade normativa da Justiça Eleitoral carreia aos 

direitos constitucionais uma força expansiva fundamental na exata determinação do 

alcance e conteúdo da ordem jurídico-constitucional. 

Isto é, a exigência de previsibilidade de uma conduta que privilegia um bem 

jurídico constitucionalmente protegido não pode ser ignorada pela Justiça Eleitoral sob a 

justificativa de dever de respeito à também necessária e relevante atividade legiferante do 

Legislativo; pelo contrário: é dever da Justiça Eleitoral o desenvolvimento de normas de 

concreção dos bens, valores ou direitos constitucionalmente previstos, para que seja a fonte 

central emanadora dos imperativos “ordenar”, “proibir” e “permitir” determinada conduta 

impactante nas eleições (pois, em última instância, estar-se-á protegendo a Democracia).  

É de suma importância admitir que a tarefa normativa da Justiça Eleitora é 

extremamente complexa e delicada, tendo em vista que flerta com a inconstitucional 

invasão de funções típicas institucionais de poderes independentes e harmônicos entre si. 

Para tanto, necessária a verificação da lacuna axiológica de que fala RICCARDO 

GUASTINI: 

“Se llama ‘laguna axiológica’ a la falta no de una norma 
cualquiera, sino de una norma ‘justa’, es dicer, de una norma que 
no está pero que ‘deberia’ estar, porque es requerida por el sentido 
de justicia del interprete o por una norma superior”79. 

Ademais, a permissão da atividade normativa da Justiça Eleitoral consta do 

artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral, que dispõe competir ao Tribunal Superior 

Eleitoral expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. 

Infere-se, da norma, que o Tribunal pode colmatar lacunas técnicas, na medida 

das necessidades de operacionalização do sistema gizado pela Constituição e pela lei. O 

paradigma do labor normativo da Justiça Eleitoral é a perspectiva jurídico-eleitoral, nada 

de perspectiva político eleitoral (conveniências partidárias para as eleições); a questão há 

que ser examinada a partir do sistema constitucional e legal. 

Óbvio, entretanto, que não as pode corrigir, substituindo a opção dos 

legisladores pela da Justiça Eleitoral: por isso, não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral 

suprir lacunas aparentes da Constituição ou da lei, vale dizer, o silêncio eloquente de uma 

ou de outra. A atividade normativa deve ser pautada pelos critérios da exigibilidade, 
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necessidade de operacionalização do Sistema Eleitoral para salvaguardar a já citada 

verdade no resultado das eleições, bem como princípios fundantes da República, como 

Democracia, Federação e proteção aos direitos fundamentais. Novamente fazendo uso das 

lições de CARLOS GONÇALVES JÚNIOR: 

“Inegável, portanto, a sofisticação dos valores democráticos, 
aplicados ao momento eleitoral, revelados pelo sistema jurídico 
brasileiro, valores cuja atribuição de serem efetivados está a cargo 
da Justiça Eleitoral. Muitos deles, embora estabelecidos pelo 
constituinte ou pelo legislador, dependem da implantação de 
mecanismos para a sua realização. Todavia, a carência destes 
mecanismos não pode, em absoluto, impedir que sejam realizados. 
Portanto, a função normativa da Justiça Eleitoral lhe garante não 
só realizar normas para organizar seu aparato administrativo e os 
procedimentos eleitorais, mas também, expedir normas dirigidas à 
sociedade política para que os valores materiais eleitorais sejam 
plenamente alcançados. Do contrário, seria admitir a negação da 
eficácia jurídica destes valores”80. 

Portanto, mister averiguar e constatar a lacuna normativa e axiológica incapaz 

de ser superada senão por meio da medida urgente da atividade normativa, sob pena da 

Democracia estar ameaçada, de maneira que, a partir constatação da falta de regulação, 

proceder-se-á à busca nas fontes constitucionais a resposta correta em relação ao caso em 

questão que deve ser regulamentado imediatamente.   

 

IV.3. As Resoluções n.ºs 21002/2002 e 20993/2002 do Tribunal Superior Eleitoral 

Em 10 de agosto de 2001, foi formulada consulta8182, tombada sob o nº 715, ao 

Tribunal Superior Eleitoral, expressada posteriormente na Resolução nº 21002/2002 a 

respeito da interpretação que deveria ser emprestada ao artigo 6º, da Lei nº 9.504, de 

30.09.97, assim redigido:  

                                                                                                                                                                                
79 GUASTINI, 1998, 52. 
80 GONÇALVES JÚNIOR, 2013, pp. 57/58 
81 “Em regra, o Poder Judiciário somente aprecia os casos concretos que são postos à sua apreciação, sem 
poder exarar opiniões de casos abstratos. De forma excepcional, com o objetivo de esclarecer as 
normatizações acerca do pleito, a Justiça Eleitoral pode emitir opiniões, por intermédio de consultas, o que 
garante a segurança jurídica porque todos os interessados tomam conhecimento da interpretação dominante 
em seus órgãos. Ao se anteceder às demandas, o Judiciário dissipa as dúvidas existentes acerca de 
determinados procedimentos” (VELLOSO, 2012, p. 36). 
82 Segue transcrição do questionamento: “Pode um determinado partido político (partido A) celebrar 
coligação, para eleição de Presidente da República, com alguns outros partidos (partido B, C e D) e, ao 
mesmo tempo, celebrar coligação com terceiros partidos (E, F e G, que também possuem candidato à 
Presidência da República) visando à eleição de Governador de Estado da Federação.” 
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“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”. 

Cumpre esclarecer, previamente, que nas eleições que se seguiram à aprovação 

da citada Lei n.º 9.504, de 30/09/1997, não foi aplicada a regra da verticalização das 

coligações, prevalecendo a interpretação de que o artigo 6º do referido diploma normativo 

não impunha a coerência entre as coligações nacionais e estaduais. E, historicamente, foi a 

partir da Constituição de 1988 que ocorreu a retirada da proibição de coligações nas 

eleições proporcionais, prática, portanto, incipiente nas eleições pátrias. 

Neste contexto, os atores políticos esperavam, neste particular, que o pleito de 

2002 fosse regido pelas mesmas regras aplicáveis às eleições de 1998, embora houvesse 

dúvida acerca da aplicação do dispositivo – ou seja, se os Partidos poderiam ajustar 

coligação diversa (até mesmo oposta, em concorrência) àquela feita para os cargos de 

circunscrição à qual estivessem integrados –, sendo que o Judiciário, eminentemente inerte, 

ainda não havia se posicionado sobre o alcance da norma, o que motivou a consulta.  

Em virtude do resultado da consulta, por intermédio da Resolução n.º 21.002, 

de 26 de fevereiro de 2002, e sob o fundamento principal de a circunscrição maior abranger 

a menor, e haja vista o caráter nacional dos partidos políticos, exarou-se a seguinte decisão:  

“Consulta. Coligações. Os partidos políticos que ajustarem 
coligação para eleição de presidente da República não poderão 
formar coligações para eleição de governador de estado ou do 
Distrito Federal, senador, deputado federal, e deputado estadual ou 
distrital com outros partidos políticos que tenham, isoladamente, 
ou em aliança diversa, lançado candidato à eleição presidencial” 

Imprescindível, ainda, a transcrição do voto do Ministro GARCIA VIEIRA, 

relator, que analisou o exato alcance da norma eleitoral: 

“Depreende-se do dispositivo legal citado que: 
a) os partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, podem 
celebrar coligações para a eleição majoritária, proporcional, ou 
para ambas; 
b) neste último caso (celebração de coligações para eleição 
majoritária e proporcional), o legislador autoriza os partidos 
políticos a formar mais de uma coligação para a eleição 
proporcional entre os partidos que integram a coligação para o 
pleito majoritário; 
c) os partidos políticos que celebrarem coligações para eleição 
majoritária, proporcional ou para ambas não podem formar mais 
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de uma coligação para a majoritária. O legislador só autorizou 
formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional e 
entre os partidos que integram a coligação para o pleito 
majoritário. 
Assim, se um determinado partido (A) celebrar coligação para a 
eleição de presidente da República (majoritária) com os partidos 
(B, C e D), não podem, ao mesmo tempo, celebrar coligação com 
os partidos (E, F e G) que também possuem candidato a presidente 
da República, visando à eleição de governador do estado 
(majoritária). Ele só poderia formar coligação em eleição 
proporcional e com partidos integrantes da coligação para a 
eleição majoritária e proporcional. 
Não podemos nos esquecer que, como o legislador constitucional 
exige (art. 17, I), tenham os partidos políticos caráter nacional, e 
não estaduais ou municipais e isso ocorreria se permitíssemos que 
um partido (A), após celebrar coligação para a eleição de 
presidente da República com outros partidos (B, C e D) e, ao 
mesmo tempo, celebrasse coligação com terceiros partidos (E, F e 
G) que também possuem candidatos a presidente da República. É 
claro que os candidatos a presidente podem ser diversos e, então, 
ocorreria o absurdo de termos uma coligação com vários 
candidatos a presidente da República”.  

Explica-se o que restou decido: os partidos que tenham candidatura ou que 

integrem coligação com candidato próprio a Presidente da República não podem se coligar, 

no âmbito dos Estados, com partidos que tenham outros candidatos no plano nacional 

(isoladamente ou em coligação com outros partidos).  

Deve ser esclarecido que não restou estabelecida a coligação compulsória a 

nível estadual, podendo o partido coligado a nível nacional lançar candidatura própria 

inclusive contra eventual partido que esteja coligada a nível nacional, isto é, não há a 

obrigatoriedade de os partidos coligados nacionalmente reproduzirem tais alianças – 

quando existentes – no âmbito dos Estados.  

Para além disto, os partidos “sem candidato” a Presidente da República podem 

se coligar, no âmbito dos Estados, com quaisquer partidos que tenham traços ideológicos 

compactuantes, inclusive com aqueles que tenham candidatura a Presidente.  

Dito de outro modo, a formatação de coligação para Presidente da República 

(circunscrição eleitoral nacional, logo, mais abrangente) deve vincular as eventuais 

coligações feitas a nível estadual (ou distrital) para Governador de Estado, Senador, 

Deputado Federal e Deputado Estadual tão-somente no sentido de evitar coligações 

assimétricas. 
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Compreende-se, portanto, que a verticalização foi atenuada, de maneira a não 

impedir os partidos que não lançaram candidaturas a Presidente da República pudessem ter 

o direito de melhor ajustarem suas campanhas estadualmente, bem como libera eventual 

partido que tenha, em coligação, lançado candidatura à Presidente da República, em lançar 

candidaturas individuais no âmbito estadual. 

O que se proibia, restritivamente, era a desverticalização ou a assimetria de 

coligações entre candidaturas. Por exemplo: partido A coligado com o partido B contra os 

partidos C e D em candidaturas à Presidência da República e, ao mesmo tempo, partido A 

coligado com partido C contra partidos B e D em um nível estadual, ao passo que em outro 

estado – ainda tratando da mesma hipotética eleição, o partido A coligado com o partido D 

contra os partidos B e C. Esse é o cenário deturpado, promíscuo, das coligações 

assimétricas83. 

Referida situação demonstra que a liberdade de associação ou de alianças dos 

partidos e sua autonomia constitucional não foram afetadas pela Resolução, apenas se 

exigiu, a partir de um mandamento constitucional fundante da República, que fosse 

respeitada a verticalização de coligações84, a partir da moldura da coligação para as 

eleições majoritárias, conforme delineou o Ministro NELSON JOBIM em seu voto: 

“A coligação para as eleições majoritárias se constitui na 
MOLDURA dentro da qual os partidos, integrantes da coligação 
majoritária, poderão administrar as suas conveniências para as 
eleições proporcionais. 
Combinações as mais diversas, inclusive a disputa isolada de um 
dos partidos, para as eleições proporcionais, são admitidas, desde 
que respeitada a MOLDURA decorrente da coligação para as 
eleições majoritárias. 
(...) 
Admitir coligações estaduais e assimétricas com a decisão 
nacional é se opor ao ‘CARÁTER NACIONAL’ e à ‘AÇÃO DE 
CARÁTER NACIONAL’, que a Constituição e a lei impõem aos 
partidos. 
A condição do ‘CARÁTER NACIONAL’ tanto da Constituição 
como da lei, é incompatível com as coligações híbridas, que não 
respeitem o paradigma nacional. 

                                                           
83 Exemplo emblemático foi relembrado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE com relação às eleições 
presidências de 1998: “Recordo, a título de exemplo, que o PSDB e o PT, aos quais filiados os dois 
candidatos mais votados para Presidente da República, não obstante, formaram a coligação que elegeu o 
Governador do Estado do Acre”.  
84 “A ausência de norma para regulamentar as coligações partidárias eleitorais possibilitava uma situação 
esdrúxula, caótica e promíscua em que um partido alinhado nacionalmente em uma coligação apresentava, em 
âmbito estadual, uma outra coligação, em favor de adversários e contrária aos seus aliados nacionais” 
(GONÇALVES JÚNIOR, 2013, p. 84). 
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Esse é o caminho para o fortalecimento dos partidos, como 
instrumentos nacionais da democracia brasileira. 
É essa a opção do sistema legal brasileiro, que luta contra os vícios 
regionalistas que vêm do início da República 
(...)  
A celebração de coligações assimétricas estaduais vai nessa linha 
de regionalização das decisões políticas, que é contrária à 
exigência constitucional. 
Devemos nos curvar ao modelo constitucional”. 

Tal proibição, ressalte-se, calcada no poder de análise de constitucionalidade 

que o Tribunal Superior Eleitoral deve fazer em resposta às suas consultas, destacando, no 

caso, o caráter nacional dos partidos (artigo 17, inciso I, da Constituição) e que a 

circunscrição maior (do Presidente da República) vincula as circunscrições menores, nos 

termos definidos pelo artigo 86 do Código Eleitoral e do artigo 6º da Lei nº 9.504/97.  

Em seu voto, o Ministro NELSON JOBIM demonstrou grande preocupação 

com a garantia do caráter nacional em detrimento das inúmeras coligações estaduais a 

serem feitas assimetricamente: 

“Observo que, em tese, temos trinta partidos que podem indicar 
candidatos a presidente da República, porque têm registro. 
Por outro lado, temos 27 unidades federadas (26 estados e o 
Distrito Federal). 
O número total de partidos, combinado com o número total de 
unidades federadas, possibilitaria, em tese, a instauração de 
incontáveis coligações assimétricas, com as mais diversas 
configurações e combinações” 

Deve ser mencionado, ainda, que a resposta da consulta e que gerou a 

Resolução n.º 21002 foi incorporada na Resolução n.º 20993/2002, publicada no dia 12 de 

março de 2002, que tinha o objetivo de organizar as eleições gerais de 2002, vedando as 

coligações assimétricas85. 

                                                           
85 “Art. 4º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição 
majoritária, para proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação 
para a eleição proporcional entre os partidos políticos que integram a coligação para o pleito majoritário (Lei 
nº 9.504/97, art. 6º, caput). 
§ 1º Os partidos políticos que lançarem, isoladamente ou em coligação, candidato/a à eleição de presidente da 
República não poderão formar coligações para eleição de governador/a de estado ou do Distrito Federal, 
senador/a, deputado/a federal e deputado/a estadual ou distrital com partido político que tenha, isoladamente 
ou em aliança diversa, lançado candidato/a à eleição presidencial (Lei nº 9.504/97, art. 6º; Consulta nº 715, 
de 26.2.2002). 
§ 2º Um mesmo partido político não poderá integrar coligações diversas para a eleição de governador/a e a de 
senador/a; porém, a coligação poderá se limitar à eleição de um dos cargos, podendo os partidos políticos que 
a compõem indicar, isoladamente, candidato/a ao outro cargo (Res.-TSE nº 20.121, de 12.3.98). 
§ 3º Quando partidos políticos ajustarem coligação para eleição majoritária e para proporcional, poderão ser 
formadas coligações diferentes para a eleição proporcional entre os partidos políticos que integram a 
coligação para o pleito majoritário (Res.-TSE nº 20.121, de 12.3.98). 
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Por fim, apesar da consulta não ter analisado efetivamente a 

(in)constitucionalidade da possibilidade de coligações assimétricas em seus aspectos 

eminentemente constitucionais86 – objeto ao qual me arrisco em tratar no último capítulo –, 

de plano já demonstra, até como uma compreensão lógica de sistema, que as eleições gerais 

não comportam eventuais coligações assimétricas.   

 

IV.4. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2626-7-DF 

Nitidamente descontentes com a atividade normativa da Justiça Eleitoral, foi 

proposta, por alguns partidos políticos, ação direta de inconstitucionalidade contra a 

Resolução n.º 21.002/2002, do Tribunal Superior Eleitoral. De plano, o Supremo Tribunal 

Federal a ela negou conhecimento, sob o argumento de ambicionar combater ato normativo 

infralegal, em relação ao qual só há de se cogitar mera inconstitucionalidade reflexa. 

Embora entediante a menção a trechos de julgados, imprescindível a 

transcrição da seguinte ementa: 

“Tendo sido o dispositivo impugnado fruto de resposta à consulta 
regularmente formulada por parlamentares no objetivo de 
esclarecer o disciplinamento das coligações tal como previsto pela 
Lei 9.504/97 em seu art. 6º, o objeto da ação consiste, 
inegavelmente, em ato de interpretação. Saber se esta interpretação 
excedeu ou não os limites da norma que visava integrar, exigiria, 
necessariamente, o seu confronto com esta regra, e a Casa tem 
rechaçado as tentativas de submeter ao controle concentrado o de 
legalidade do poder regulamentar. (...) Por outro lado, nenhum 
dispositivo da Constituição Federal se ocupa diretamente de 
coligações partidárias ou estabelece o âmbito das circunscrições 

                                                                                                                                                                                
§ 4º Poderá o partido político integrante de coligação majoritária, compondo-se com outro ou outros, dessa 
mesma aliança, para eleição proporcional, constituir lista própria de candidatos à Câmara dos Deputados, 
Assembléia ou Câmara Legislativa (Res.-TSE nº 20.121, de 12.3.98). 
§ 5º É vedada a inclusão de partido político estranho à coligação majoritária, para formar com integrante do 
referido bloco partidário aliança diversa, destinada a disputar eleição proporcional (Res.-TSE nº 20.121, de 
12.3.98)” 
86 A título de exemplo, o Ministro LUIZ CARLOS MADEIRA revela a ilegalidade das coligações 
assimétricas, ao alertar que possibilitaria violação da lei eleitoral concernente à participação em programas de 
rádio e televisão: “Suponha-se a hipótese de duas coligações nas eleições para Presidência da República, a 
saber: Coligação I – formada pelos partidos A+B+C+D – e Coligação II – E+F+G+H. 
A admitir-se uma posição assimétrica para o pleito majoritário estadual – governador ou senador –, 
admitiríamos uma coligação formada pelos partidos A+B+E+F. 
Assim, no horário da propaganda eleitoral para as eleições nesse estado, poderiam comparecer, em 
apoiamento ao candidato local, os dois candidatos presidenciais – das coligações I e II. 
A meu sentir, isso frustra a incidência das normas da Lei n. 9504/97 (arts. 47, 51 e 52) e confronta com o que 
estabelece o art. 54 dessa lei”. 
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em que se disputam os pleitos eleitorais, exatamente, os dois 
pontos que levaram à interpretação pelo TSE. 
Sendo assim, não há como vislumbrar, ofensa direta a qualquer dos 
dispositivos constitucionais invocados. 
Ação direta não conhecida. Decisão por maioria”87. 

Assim, diante da ratificação do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal 

Federal, ao menos da legitimidade da Justiça Eleitoral para integrar a legislação eleitoral 

conforme os paradigmas legais e constitucionais, por meio de Resoluções, os partidos 

políticos concentraram-se, a partir de então, em aprovar uma Emenda Constitucional para 

combater diretamente ao conteúdo material da Resolução n.º 20.993/2002. 

 

IV.5. A proposta de Emenda Constitucional n.º 04/2002 (548/2002) e suas 

justificativas 

A proposta de alteração da Constituição acerca das coligações restou cunhada 

após a consulta e as Resoluções acima apresentadas, quase que como uma resposta 

aborrecida ao que fora delineado pela Justiça Eleitoral. 

Em tempo recorde, a tentativa mais rápida de reverter a decisão judicial pela 

via legislativa veio do Senado Federal. Isso porque, no dia seguinte ao da publicação da 

decisão do TSE, o Senador Bernardo Cabral (PFL-AM) apresentou o Projeto de Emenda 

Constitucional nº 04/2002, propondo nova redação ao § 1º do art. 17 da Constituição 

Federal, para liberar as coligações assimétricas. Consta da proposta: 

“A Constituição brasileira, ao estabelecer que os partidos devem 
ter caráter nacional, pretende que as organizações políticas no 
Brasil se organizem e atuem em todo o território Nacional e não se 
estruturem como meros partidos regionais. 
Supor que o legislador constitucional pretendia com essa 
expressão determinar a verticalização nacional compulsória das 
coligações em cada evento eleitoral é um equívoco. 
Para, no entanto, espancar dúvidas e assegurar que seja respeitado 
plenamente o princípio da autonomia dos partidos quanto a adotar 
cada um os seus próprios critérios para escolha de coligações 
eleitorais em nível nacional, estadual e municipal, estamos 
apresentando Emenda Constitucional que torna mais explícito 
inequívoco esse fundamento”. 

Antes que fosse encaminhado o projeto à Câmara, foi exarado Parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça, de relatoria do Senador José Fogaça, que novamente 

                                                           
87 STF, ADI 2628/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Rel. p/ Acórdão Min. Ellen Gracie, DJ 05.03.2004. 
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pretende realizar interpretação constitucional circunstancial da matéria para concluir pela 

viabilidade da proposta: 

“Quanto aos pressupostos de admissibilidade inscritos no art. 60 
da Constituição Federal, não vemos óbice que possa impedir a 
tramitação da proposta em análise. Igualmente, no que toca à sua 
juridicidade e à sua regimentalidade não observamos nenhum 
impedimento ao prosseguimento da sua tramitação. 
De outra parte, quanto ao mérito, igualmente, manifestamo-nos 
pela aprovação da presente Proposta de Emenda à Constituição. 
Efetivamente a Carta Magna, corretamente, exige dos partidos 
políticos que eles tenham caráter nacional. No entanto, partidos 
políticos com caráter nacional são partidos com existência legal na 
maior parte do território brasileiro. 
(...) 
Apesar disso, está-se entendendo que a exigência do caráter 
nacional conduz à verticalização das coligações eleitorais em todas 
as unidades da Federação. Ora, supor que o caráter nacional 
dependa de coligações eleitorais é desconhecer o dinamismo 
histórico das questões sociais e políticas. A eleição é episódica, 
circunstancial. 
Isto é, a exigência de caráter nacional se aplica aos partidos 
políticos, que são entidades perenes e devem, sempre, ter 
expressão nacional, para que sejam evitadas agremiações de 
natureza estritamente regional, como, foi típico durante a chamada 
República Velha. Essa regra não se aplica às coligações, que nada 
mais são do que alianças temporais entre os vários partidos e que 
não têm estrutura permanente. 
Ao fim e ao cabo, essa verticalização leva a uma verdadeira 
ditadura das cúpulas nacionais, a uma forma de intervenção nos 
órgãos estaduais e partidos políticos”88. 

Ainda, quando da votação da proposta no Senado, restou claro o entendimento 

dos Senadores no sentido de que a eleição é mero evento episódico, conjuntural, casuísta, 

conforme se extrai de trecho do voto do Senador José Fogaça: 

“Porque não é no episódio eleitoral que os partidos vão demonstrar 
sua uniformidade ou sua coerência. O episódio eleitoral é para 
enfrentar questões conjunturais, questões momentosas. O episódio 
eleitoral é o que há de mais circunstancial na vida de um partido. 
O episódio eleitoral é para enfrentar o problema da conjuntura 
econômico-social vivida ali no município, no Estado ou mesmo no 
país”. 

                                                           
88 Importante mencionar as justificativas daqueles que votaram contra a Proposta, dentre eles o Senador 
Carlos Patrocínio (PTB/TO): “Sr. Presidente, não vou votar a favor da proposta de emenda à Constituição do 
eminente Senador Bernardo Cabral, porque penso que os partidos têm caráter nacional, o que tem de ser 
seguido nos Estados e Municípios. Sempre se ouviu dizer que a democracia pressupõe a existência de grandes 
partidos, e grandes partidos são partidos coerentes, ideológicos, programáticos e que representem um 
segmento importante do povo ou do eleitorado brasileiro, nos diversos Estados da Federação – por isso se 
exige que tenha caráter nacional e exista em, pelo menos, nove Estados da Federação”. 
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Embora o Senado tenha envidado todos os esforços para a tramitação célere da 

Proposta, quase que a toque de caixa, na tentativa de que fosse aplicada naquelas eleições 

de 2002, a proposta deu entrada na Câmara no início de junho de 200289, às vésperas do 

registro das candidaturas, que seria realizado até o dia 30 de junho daquele ano. 

Sem maiores detalhamentos sobre a tramitação da proposta na Câmara, que não 

vêm ao caso, convém mencionar trechos do relatório e do voto do Relator, Deputado José 

Ivo Sartori, ao votar pela admissão do projeto: 

“Em verdade, o escopo da proposta é reafirmar a autonomia dos 
partidos políticos para se coligarem e afastar qualquer 
interpretação que induza a verticalização compulsória de 
coligações, como ocorreu quando da resposta do Tribunal Superior 
Eleitoral à Consulta nº 715-DF, cujo conteúdo indicava que a 
verticalização seria obrigatória nas eleições de 2002, subordinando 
as alianças de partidos realizadas nas circunscrições de âmbito 
estadual ou distrital àquelas estabelecidas na eleição 
presidencial”90. 

Ainda, de acordo com a Comissão Especial destinada a proferir Parecer sobre a 

proposta, de relatoria do Deputado Pauderney Avelino, que justificavam a alteração 

constitucional: 

“Partidos com caráter nacional são partidos com existência legal 
na maior parte do território brasileiro; nada tendo a ver com 
coligações eleitorais. Partidos políticos são entidades perenes e 
devem, sempre, ter expressão nacional, para que sejam evitadas 
agremiações de natureza estritamente regional, típicas da chamada 
República Velha; coligações, ao contrário, são alianças 
temporárias entre vários partidos políticos, sem qualquer estrutura 
permanente. A Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995) define o caráter nacional dos partidos como o 
resultante do apoiamento de que trata o § 1º do seu art. 7º”91. 

                                                           
89 Na Câmara, a proposta foi distribuída sob o nº 548/2002. 
90 A ideia foi aceita praticamente na íntegra pela Comissão de Constituição e Justiça, conforme voto do 
Relator, Deputado Inaldo Leitão, que defendeu: “A proposta sob comento revela o propósito de fixar a 
melhor inteligência ao § 1º do Art. 17 da Constituição Federal, espancando qualquer dúvida quanto ao 
alcance da norma e restabelecendo a liberdade e autonomia dos partidos políticos em face da discutível 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, através de resolução, impôs a verticalização nas coligações 
partidárias nas eleições de 2002”. 
91 Em semelhança ao que ocorrera no Senado, alguns parlamentares demonstraram preocupação e até 
criticaram a proposta, entre eles o Deputado Paulo Afonso (PMDB/SC): “Tenho o convencimento, 
respeitando as opiniões em contrário, naturalmente, que é importante e bom para o País que tenhamos o 
disciplinamento do que é chamado verticalização, para que possamos reforçar a condição nacional dos 
partidos políticos e dar uma linha coerente de atuação de coligações às agremiações partidárias. 
A não-existência da verticalização permite que, em cada local, seja no Estado, seja no Município, os partidos 
associem-se, coliguem-se, façam alianças da forma mais ampla e irrestrita, sem qualquer tipo de observância 
à coerência ideológica ou programática. 
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Em derradeira análise, levando em conta que o Congresso receava que a 

Emenda Constitucional não viesse a ser aplicada nas eleições já do ano de 2006, foi 

embutido, ainda no Senado Federal, o parágrafo segundo à proposta, para prever sua 

imediata aplicação, sem qualquer preocupação com o princípio constitucional da 

anualidade. Como resultado da Proposta, foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 

52/2006, com a seguinte redação, verbis: 

“Art. 17. (...) 
§ 1º É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua 
estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os 
critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem 
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito 
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.  
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação, aplicando-se às eleições que ocorrerão no ano de 
2002”.  

 

IV.6. Os limites do Poder Reformador92 

A jurisdição constitucional tende a preservar o texto da Constituição, seus 

conceitos e finalidades, obviamente extraídos após a atividade intrínseca da interpretação 

garantida à referida Corte, em detrimento à atividade do Poder Legislativo. Trata-se, 

portanto, de reconhecer que a atividade criadora de norma constitucional, ou seja, a 

atividade de reforma da Constituição por meio de emendas é submetida a limitações 

impostas pela manifestação constituinte prévia93.  

A partir dessa ideia, pode-se afirmar com acerto que todo e qualquer ato de 

uma autoridade delegada ou representativa, como um ato do Poder Legislativo, poder 

                                                                                                                                                                                
E faz com que tenhamos as situações de maior contra-senso que até chocam o eleitor comum, de ver, por 
exemplo, no patamar nacional, partidos digladiando-se e acusando-se, fazendo denúncias de parte a parte, e, 
nesse ou naqueloutro Estado, estão coligados, irmanados, fazendo-se auto-elogios e dizendo que o partido 
outro é o melhor que existe para estar irmanado. Isso, sem dúvida, em anda contribui para a avaliação que o 
eleitorado faz dos nossos partidos e da nossa estrutura partidária. 
(...) 
Vamos votar tão-somente algo que vai permitir aos partidos políticos – permito-me usar uma palavra um 
pouco mais dura – negociarem as coligações nacionais e regionais a seu bel-prazer, sem que haja nenhum 
limite, parâmetro, delimitação ou coerência com a realidade nacional. 
Eu respeito, mas vejo a insistência de alguns nesse sentido, porque querem exatamente que prevaleçam  o 
interesse e a liberdade local, para tratativas o mais exóticas possível, em desrespeito ao caráter nacional dos 
partidos”.  
92 “Do sistema de Constituições rígidas resulta uma relativa imutabilidade do texto constitucional, a saber, 
uma certa estabilidade ou permanência que traduz até certo ponto o grau de certeza e solidez jurídica das 
instituições num determinado ordenamento estatal” (BONAVIDES, 2008, p. 196). 
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constituído, contrário ao documento por meio do qual garante a legitimidade do mandato 

com o qual exerce o poder é nulo, por ser ato atentatório à própria democracia: 

“Para conciliar o Poder Constituinte com o poder de reforma da 
Constituição pelo Legislativo, o pensamento democrático moderno 
entendeu, além da impossibilidade de modificação da titularidade 
legítima do supremo Poder Constituinte, como a inviolabilidade, 
na reforma parcial, da alteração da essência da constituição, e a 
inviabilidade da modificação do supremo poder do Estado e do 
regime democrático. 
A Democracia Representativa, para preservar a concepção clássica 
da Democracia, precisou criar uma salvaguarda constitucional, 
inalterável pelo legislador indireto, com o sentido de assegurar a 
intangibilidade da unidade ideativa da constituição, que reflete o 
poder popular, com o fim de evitar que a Democracia 
Representativa seja a denegação da própria Democracia”94.  

Neste ponto, a Constituição da República Federal da Alemanha tem disposição 

expressa acerca dos limites da atuação do Poder Legislativo, cristalizando, igualmente, a 

supremacia da Constituição, conforme será tratado no tópico seguinte: “O Poder 

Legislativo está adstrito à Constituição; o Poder Executivo e os tribunais estão sujeitos à lei 

e ao direito” (artigo 20, incisos II e III). 

Referida teoria dos limites do poder de reforma representa a garantia da 

estabilidade e segurança jurídicas, para que os direitos individuais e o modo de exercício 

do poder político mediante as “regras igualitárias predeterminadas do jogo”, conforme 

explicado no primeiro capítulo, não possam ser alterados frente a outros valores 

constitucionais, sejam estes políticos, econômicos ou sociais. 

Assim, existe uma clara intenção de determinar, mediante uma lei 

preestabelecida, os atos individuais dos tribunais e órgãos políticos, de modo a torná-los – 

o máximo possível – calculáveis95. 

Dito de outro modo, nenhum ato contrário à Constituição – próprio documento 

que garante a legitimidade do exercício do poder do povo por meio dos representantes – 

pode ser considerado como válido, pois ou a Constituição (em seu todo) é o fundamento de 

validade do sistema jurídico; ou então o poder do povo exercido diretamente pelos 

mandatários constituiria um poder autônomo e hierarquicamente superior à Constituição, 

hipótese facilmente descartada.  

                                                                                                                                                                                
93 TEMER, 1996, p. 35. 
94 BORGES, 2010, p. 26. 
95 KELSEN, 2000, p. 185. 
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Nesse sentido, as cláusulas pétreas consistem na delimitação de matérias as 

quais o constituinte originário não prolongou seu poder ao constituinte derivado, ou seja, 

são campos normativos que ninguém pode intervir legitimamente. 

É de suma importância ressaltar que podem ser localizadas, na Constituição, 

conforme sistematização sugerida por MICHEL TEMER, três limitações condicionadoras 

de sua reforma: (i) procedimental, na qual o rito de aprovação da emenda deve obedecer, 

rigidamente, ao trâmite constante no artigo 60 e §§´s 2º e 3º, da Constituição; (ii) material, 

na qual são vedadas alterações relativas à forma federativa, ao voto direto, secreto, 

universal e periódico, à separação dos Poderes e aos direitos e garantias individuais 

(cláusulas pétreas constantes no artigo 60, § 4º, da Constituição); e (iii) circunstancial, que 

impede Emenda Constitucional na vigência de estado de sítio ou estado de defesa e 

intervenção federal – artigo 60, § 1º, igualmente da Constituição96. 

Em razão de acentuadas diferenças, mencionado autor subdivide as vedações 

materiais em explícitas, facilmente verificáveis de plano, isto é, cuja simples primeira 

leitura permite concluir pela ofensa às cláusulas pétreas97, e implícitas, aquelas em que a 

mudança aparentemente não traria transtornos constitucionais, mas que, ao serem melhor 

analisadas, revelam o intuito tendente a violar cláusula pétrea, ultrapassando os limites do 

poder de reforma concedidos ao Legislador98. 

É nítido que o presente trabalho lida exatamente com os limites materiais 

implícitos ao poder de reforma, situação que pressupõe grande desafio, pois a 

demonstração do avanço da fronteira do limite ao poder de reformar a Constituição só será 

possível mediante farta argumentação jurídica. 

Ainda utilizando os ensinamentos de MICHEL TEMER, um exemplo por ele 

suscitado para ilustrar o limite implícito ao intuito reformador consiste na ofensa à forma 

federativa do Estado caso lhe fosse retirada qualquer competência residual 

constitucionalmente garantida, justamente uma das inconstitucionalidades a serem 

aventadas no próximo capítulo, em argumento a contrario sensu que será retomado e 

                                                           
96 TEMER, 1996, pp. 35/36. 
97 “Os limites materiais expressos são, ordinariamente, chamados pela doutrina constitucionalista de cláusulas 
pétreas ou de inamovibilidade” (CALCINI, 2009, p. 70). 
98 TEMER, 1996, p. 36. 
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esmiuçado oportunamente. Por ora, imprescindível o entendimento da questão a partir do 

seguinte trecho transcrito, verbis: 

“Outra vedação implícita é a impediente de reforma constitucional 
que reduza as competências dos Estados federados. Assim, não é 
permitido ao exercente da competência reformadora localizar as 
competências residuais dos Estados e, por emenda aditiva, 
acrescentá-las às da União ou do Município, pois isto tende a 
abolir a Federação. É que, em dado instante, o texto constitucional, 
embora mantivesse intacta a sua letra, estaria substancialmente 
modificado na medida em que os Estados federados não tivessem 
nenhuma competência”99. 

 

IV.7. A supremacia da Constituição100 

Busca-se, aqui, conceituar o que significa a supremacia da Constituição e sua 

respectiva guarda pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário, relacionando o conceito com o 

de Democracia Constitucional e, posteriormente, com a Democracia de Partidos, de modo a 

se extrair o comando normativo constitucional que permite um âmbito de atuação do Poder 

Constituinte Derivado, desde que não resvale com a supremacia intacta da Democracia 

constitucionalmente estabelecida. 

Dita supremacia da Constituição se manifesta de diferentes formas, valendo 

destacar que, como a Constituição apresenta-se como documento jurídico permeado de 

regras e princípios (ambos normas jurídicas), tal situação complexa demanda do Juiz 

constitucional não um labor meramente subsuntivo das leis ou Emendas Constitucionais 

em relação à Constituição, mas pressupõe um desenvolvimento de toda uma argumentação 

racional que mostre, fundamentadamente, porque sua decisão corresponde à garantia da 

supremacia da Constituição no caso sub judice. 

Ora, a fundamentação jurídica é pressuposto imprescindível ao controle 

jurisdicional, pois a decisão propriamente dita pode não ser exatamente consensual entre a 

maioria do povo de uma comunidade, mas deve ser respeitada em virtude da redução da 

existência de irracionalidade em sua argumentação constitucional.  

                                                           
99 TEMER, 1996, p. 36. 
100 Sobre a formulação da ideia de supremacia da Constituição, escreve-nos PONTES DE MIRANDA: 
“Tecnicamente, tais regras são acima das outras leis, e ditas, por isso mesmo, constitucionais, em oposição às 
demais, chamadas ordinárias. São leis acima das leis, porque prevalecem para os próprios legisladores. Essa 
técnica foi produto da razão humana, da reflexão; e perdê-la é regredir” (MIRANDA, 1979, p. 15). 
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Aliás, o argumento democrático confere prevalência, a priori, à interpretação 

constitucional realizada pelo órgão legislativo, afinal, o Poder Legislativo corresponde ao 

povo exercendo o poder por ele próprio mediante representantes eleitos. Mas, em se 

tratando de princípios basilares da Lei Fundamental, estes não podem ser alterados 

mediante revisão constitucional, situação que confere preeminência ao princípio da 

Constituição jurídica sobre o postulado da soberania popular101. 

Nesse contexto, a aceitação e respeito à decisão judicial que invalida atos do 

Poder Legislativo em prol da supremacia da Constituição depende, portanto, da 

demonstração de superioridade da interpretação judicial sobre a interpretação legislativa, o 

que configura em inegável desafio do objeto do presente trabalho, conforme será explicado 

no capítulo seguinte. 

E, com relação aos limites impostos à atuação do Poder Judiciário para que não 

seja influenciado politicamente a tomar determinadas decisões, pode-se citar: (i) proibição 

de atuação de ofício, (ii) a supracitada exigência de fundamentação da decisão judicial, (iii) 

exigência de imparcialidade da autoridade judiciária e (iv) proibição de que esta autoridade 

exerça atividade político-partidária. 

Ademais, se a existência da Constituição se justifica também como uma forma 

de fundar a unidade de uma comunidade política, assegurando, frente à política ordinária, 

certas formas de ação política e certos critérios de legitimidade delas mesmas, então, 

consequentemente, pode-se afirmar que existem valores que a ação política e jurídica têm 

que respeitar e certos fins que a ação política e jurídica têm que perseguir, caso se 

ambicione que a Constituição então existente se perpetue no tempo. 

O princípio da supremacia da Constituição exige, logo, a submissão e o 

comprometimento de todos os poderes públicos com as normas constitucionais. Isso 

significa que, caso um deles não cumpra suas tarefas e deveres constitucionais, ou, como 

no caso analisado no presente trabalho, na eventualidade de um deles cumprir suas tarefas 

de forma atentatória à Constituição, os demais poderes podem e devem agir, sob pena de 

deixar a Constituição à mercê da vontade autoritária do poder constituído, pois o 

fundamento que limita o poder político de forma razoável é justamente a Constituição.  

                                                           
101 HESSE, 1991, p. 28. 
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Em outras palavras, a Constituição seria, diuturnamente, substituída pela 

supremacia autoritária do poder constituído, o que ocasionaria a ruptura do Estado 

Democrático de Direito, passando a flertar com sistemas ditatoriais de governo. 
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2a Parte 

A Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 52/2006 

 

V. Inconstitucionalidades 

Sumário: V.1. Teoria da Inconstitucionalidade. V.2. Inconstitucionalidade de Emenda 

Constitucional: uma possibilidade. V.3. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3685: 

julgamento formal. V.4. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3686: ausência de 

legitimidade. V.5. Violação da cláusula pétrea da forma federativa: “partidos estaduais”. 

V.6. Inconstitucionalidade por incoerência constitucional: impossibilidade de convivência 

da Emenda Constitucional com o Sistema Eleitoral Brasileiro. V.7. Inconstitucionalidade 

de Emendas Constitucionais de conveniência. V.8. Por uma valorização da Democracia de 

Partidos. 

 

V.1. Teoria da Inconstitucionalidade 

O princípio da supremacia da Constituição, apresentado no capítuo anterior, 

pouco significaria sem um sistema de controle de constitucionalidade da atividade 

normativa e material dos poderes públicos. Esta é a premissa que se apresenta e que clama 

por consenso: o controle é necessário, para que haja compatibilidade entre a atividade dos 

poderes públicos e a Constituição102. 

Como resultado do que foi dito, deve por consequência ser admitida a ideia de 

que aos tribunais constitucionais compete o controle de constitucionalidade de normas, 

                                                           
102  “Consequência lógica da supremacia da Constituição é a relação de subordinação entre as normas 
constitucionais e os atos infraconstitucionais, de modo que estes devem adequar-se às prescrições daquelas. 
Da inadequação dos atos infraconstitucionais às normas constitucionais surge o conflito denominado 
inconstitucionalidade, o qual se resolve em favor das últimas, pela sua proeminência dentro do ordenamento 
jurídico. Em suma: da posição destacada da constituição tira-se a máxima segundo a qual: norma 
constitucional prevalece; ato ou norma infraconstitucional se conforma” (SILVA FILHO, 2003, p. 27). 
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sendo compreendida a constitucionalidade no mais amplo sentido de validade
103 das 

normas104 à luz de todo o direito incorporado na Constituição ou por ela pressuposto105. 

De acordo com SERGIO FERNANDO MORO: 

“Pode, entretanto, assumir posição semelhante a de DWORKIN, 
confiante na capacidade da jurisdição constitucional, e reputar 
legitimada a intervenção judicial na atividade legislativa sempre 
que não forem coincidentes interpretação legislativa e judicial, 
exigindo, obviamente, a correção desta última”106. 

Coexistem no sistema constitucional brasileiro o controle difuso e incidental 

(para os casos concretos, também conhecido como judicial review) e o controle abstrato e 

concentrado de constitucionalidade107. Convém destacar que não é objeto de estudo do 

presente trabalho a diferenciação entre referidos mecanismos de controle (até porque a 

inconstitucionalidade aventada neste trabalho pode ser levada ao conhecimento do 

Judiciário num caso concreto ou por meio de ação abstrata), mas da análise do fenômeno 

da inconstitucionalidade material108 das normas decorrentes da Constituição e quais os 

parâmetros que nos permitam caminhar até essa conclusão. 

Antes, contudo, convém transcrever a postura justificadora da atitude do 

Judiciário de realizar o controle de constitucionalidade, conforme defende LÊNIO 

STRECK: 

“Em face do que foi exposto, entendo que o Poder Judiciário não 
pode assumir uma postura passiva diante da sociedade. Na 
perspectiva aqui defendida, concebe-se ao Poder Judiciário (lato 
sensu, entendido aqui como justiça constitucional) uma nova 

                                                           
103 “A validade, que agora se discute, é a da norma e do acto, não a da Constituição, e vai-se da norma e do 
acto para a Constituição. A constitucionalidade contempla-se como aspecto particular de validade; é a 
validade de certas normas e certos actos” (MIRANDA, 1996, p. 12). 
104 “O órgão legislativo, ao derivar da Constituição sua competência, não pode obviamente introduzir no 
sistema jurídico leis contrárias às disposições constitucionais: essas leis se reputariam nulas, inaplicáveis, sem 
validade, inconsistentes com a ordem jurídica estabelecida” (BONAVIDES, 2008, p. 297). 
105 BACHOF, 1994, p. 86. 
106 MORO, 2001, p. 36. 
107 “No que concerne, então, ao aspecto ‘subjetivo’ ou ‘orgânico’, podem se distinguir, segundo uma 
terminologia já bem conhecida, dois grandes tipos de sistemas de controle judicial da legitimidade 
constitucional das leis: a) o ‘sistema difuso’, isto é, aquele em que o poder de controle pertence a todos os 

órgãos judiciários de um dado ordenamento jurídico, que o exercitam incidentalmente, na ocasião da decisão 
das causas de sua competência; e b) o ‘sistema concentrado’, em que o poder de controle se concentra, ao 
contrário, em um único órgão judiciário” (CAPPELLETTI, 1984, p. 67). 
108 “O controle material de Constitucionalidade é delicadíssimo em razão do elevado teor de politicidade de 
que se reveste, pois incide sobre o conteúdo da norma. Desce ao fundo da lei, outorga a quem o exerce 
competência com que decidir sobre o teor e a matéria da regra jurídica, busca acomodá-la aos cânones da 
Constituição, ao seu espírito, à sua filosofia, aos seus princípios políticos fundamentais” (BONAVIDES, 
2008, p. 299). 
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inserção no âmbito das relações dos poderes de Estado, levando-o 
a transcender as funções de checks and balances, mediante uma 
atuação que leve em conta a perspectiva de que os direitos 
construídos democraticamente – e postos na Constituição – têm 
precedência mesmo contra textos legislativos produzidos por 
maiorias eventuais”109. 

É de suma importância esclarecer que o julgamento de inconstitucionalidade do 

direito criado não corresponde à criação de direito por parte do Judiciário, mas mera 

declaração de nulidade, inexistência do direito110 que nunca deveria ter existido, conforme 

aponta LÊNIO STRECK, ao descrever o controle jurisdicional: 

“(...) este, ao declarar inconstitucional determinada legislação, não 
está criando outra. Princípios – que são deontológicos e não 
teleológicos – servem para dar garantia a todos (ao Estado e aos 
utentes). Por isso, se o legislador ultrapassar seus limites, deve ser 
corrigido à luz da Constituição, compreendida no seu todo 
principiológico, naquilo que se o entende a partir de uma tradição 
autêntica (no sentido hermenêutico da palavra)”111. 

Trata-se, portanto, o fenômeno da inconstitucionalidade de uma problemática 

de relação intrassistêmica, ou seja, de análise do direito positivo a partir do direito (e não 

do direito positivo a partir da moral ou do direito natural), de maneira que o objeto de 

estudo do controle de constitucionalidade consiste em verificar se um comportamento do 

poder constituído – em especial, no presente trabalho, um comportamento específico do 

constituinte derivado corporificado no Congresso Nacional – está em conformidade com a 

Constituição, se cabe ou não dentro de seu sentido112.  

 

V.2. Inconstitucionalidade de Emenda Constitucional: uma possibilidade 

A toda evidência, todo processo de reforma constitucional está sujeito a 

reexame através do controle de constitucionalidade. Com efeito, se os dispositivos 

constitucionais, manifestação do constituinte originário, estão imunes a esse controle, não 

havendo, por isso, normas constitucionais inconstitucionais, os demais dispositivos 

                                                           
109 STRECK, 2013, pp. 177/178. 
110 “Segundo a opinião que há algum tempo predomina no meio acadêmico, a Suprema Corte, para dar 
conteúdo às disposições abertas da Constituição, deve identificar e impor aos poderes políticos os valores que 
são, de acordo com uma ou outra fórmula, realmente importantes ou fundamentais” (ELY, 2010, p. 57). 
111 STRECK, 2013, p. 707. 
112 SILVA FILHO, 2003, p. 28. Ratifica este posicionamento JORGE MIRANDA: “A relação de 
inconstitucionalidade é uma relação entre dois graus de ordem jurídica, estando as normas e actos no grau 
inferior” (MIRANDA, 1996, p. 19). 
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incluídos no texto da Constituição, a partir do processo reformador, pelo constituinte 

derivado, podem padecer do vício de inconstitucionalidade. Aliás, não há novidade nesse 

aspecto, tendo o Supremo Tribunal Federal até mesmo declarado inconstitucional uma 

emenda constitucional por violação aos princípios implícitos da Constituição113. 

É praticamente aceito, logo, que a possibilidade e conveniência da existência 

do procedimento de alteração da Constituição mediante aprovação de Emendas 

Constitucionais advêm da constatação prática de que nenhum poder constituinte ou 

constituído dispõe de tempo, informação e acordos necessários para prever e regular todos 

os conflitos que, de modo hipotético, possam surgir quando da aplicação das normas 

constitucionais. 

A isso deve se acrescentar que se observa, desde o ponto de vista dos princípios 

do Estado de Direito e da Democracia, que não seria desejável que existisse um sistema 

jurídico que previsse uma perfeita objetividade, que levaria, ao fim e ao cabo, ao 

estancamento da sociedade e praticamente impossibilidade de atualização constitucional. 

Destarte, reconhece-se como prática legítima e constitucionalmente prevista a 

alteração constitucional, desde que a matéria em si possa ser alterada e desde que a 

alteração não cause ruptura, perda de identidade, perda da unidade, incapacidade de 

sobrevivência e incoerência constitucionais, como será analisado. Ora, as cláusulas 

intocáveis não representam nada mais que o espírito da Constituição e, destarte, se houver 

a mudança dessas premissas fundamentais, haverá, na verdade, a manifestação tardia e 

inconstitucional do poder constituinte e não do poder reformador114. 

E, essas normas constitucionais que estabelecem uma previsão de reforma 

sobre si mesmas (metanormas) não podem gravitar num plano lógico de relevância idêntico 

às demais normas da Constituição, pois devem considerar-se como uma nova instância da 

Constituição, cujo controle de constitucionalidade fica assegurado, obviamente, à Corte 

Constitucional e não ao poder constituinte derivado, sendo característica típica da rigidez 

constitucional. 

                                                           
113 STRECK, 2013, p. 818. Mais especificamente: “Não há dúvida de que, em face do novo sistema 
constitucional, é o STF competente para, em controle difuso ou concentrado, examinar a constitucionalidade, 
ou não, de emenda constitucional – no caso, a n. 2, de 25 de agosto de 1992 – impugnada por violadora de 
cláusulas pétreas explícitas ou implícitas” (STF, Adin n. 829-3/DF, Ementário 1758-1, D.J. 16.09.94). 
114 CALCINI, 2009, p. 81. 
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Mais ainda: a Constituição se apresenta como um documento jurídico 

permeado de princípios e direitos subjetivos que, ainda que se autoproponham como 

coerentes, produzem inevitáveis tensões em sua aplicação e também em sua projeção 

(sobretudo como mecanismo de impedimento) da livre atividade legislativa. 

Não se pode permitir que o grupo majoritário, uma vez alcançado o poder 

através de procedimento legítimo, possa violar os direitos dos membros da minoria ou 

alterar a própria regra majoritária.  

No entanto, deve se reconhecer que há um campo reservado à franca 

deliberação democrática, em relação ao qual a Constituição fixa as diretrizes genéricas, 

cabendo ao Legislativo decidir as formas de implementação ou, até, as formas de alteração 

das diretrizes constitucionais genéricas que sejam eminentemente políticas e que não 

causem ruptura ou incoerência constitucionais.  

Trata-se, aqui, do âmbito de atuação da política, e é de suma importância que a 

Constituição garanta, igualmente, a inatingibilidade desse campo político pelos outros 

poderes (como, por exemplo, do Poder Judiciário).  

O controle do Judiciário sobre a atividade legiferante deve, portanto, restringir-

se a evitar o intolerável do ponto de vista constitucional, ainda que se reconheça que a 

escolha político-ideológica do Legislativo não seja a mais desejável do ponto de vista 

constitucional. 

Ou seja, o controle jurisdicional, repristinatório (“legislador negativo” segundo 

Kelsen e seu modelo de controle concentrado de constitucionalidade) e anti-democrático 

por essência, diante de tais características, deve limitar-se a impedir Emendas 

Constitucionais intoleráveis, incongruentes, incoerentes, que causem a ruptura da 

integridade constitucional, além, obviamente, daquelas que atentem contra as cláusulas 

pétreas, cujo controle, nesse último caso, apresenta-se, ao menos do ponto de vista formal, 

mais simples de ser demonstrado fundamentadamente nas decisões judiciais da corte 

guardiã da Constituição. 

Numa tentativa de simplificar o raciocínio: entre duas interpretações 

constitucionalmente possíveis, não caberia à corte guardiã da Constituição escolher qual 

seria a “melhor” ou a mais desejável a partir de sua “régua de comparação” da 
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Constituição; seu papel consiste em afastar do sistema as emendas constitucionais que 

impedem a coexistência e validade das demais normas constitucionais. 

O que se pode concluir, sem esforços, conforme OSCAR VILHENA VIEIRA, 

é que não há qualquer obstáculo para que, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal 

aprecie atos do poder constituinte reformador115. 

Isso porque, ainda segundo VILHENA VIEIRA, em um sistema em que os 

poderes políticos parecem ter perdido a cerimônia com a Constituição, nada pode parecer 

mais positivo do que o seu legítimo guardião exercer a sua função precípua de preservá-

la116. 

Ora, se o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis 

infraconstitucionais é relativamente aceito atualmente sem grandes questionamentos, deve 

ser reconhecida a possibilidade de controle jurisdicional da constitucionalidade das normas 

constitucionais derivadas, pois sua produção difere das normas complementares e 

ordinárias somente no tocante ao rito mais demorado e quórum mais qualificado para sua 

aprovação.  

O que se quer dizer, em outras palavras, é: não existe a figura do constituinte 

derivado como ente sacralizado, inalcançável, este apenas se manifesta por meio da 

Câmara dos Deputados e do Senado, mediante iniciativa diferenciada, turnos duplos em 

ambas as Casas Legislativas e quórum ultraqualificado, de maneira que a formalidade, 

embora importante, não legitima o poder constituído de estar imune ao controle de 

constitucionalidade em sua atividade legiferante especial de constituinte derivado. 

E, diante dessa possibilidade de controle de atos do poder reformador, cumpre 

ressaltar que a função precípua de referido controle jurisdicional é a de impedir a 

destruição dos elementos essenciais da Constituição, estando, neste sentido, a serviço da 

preservação da identidade constitucional formada justamente pelas decisões fundamentais 

tomadas pelo constituinte.  

Em outras palavras, embora o tribunal constitucional tenha que permitir a 

manutenção das decisões políticas (democráticas), tem o dever de intervir nos caos nos 

                                                           
115 VIEIRA, 2008, p. 455. 
116 VIEIRA, 2008, p. 456. 
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quais essas decisões sejam tão ofensivas à moralidade política a ponto de violar as 

estipulações de qualquer interpretação plausível117. 

Partilha de idêntico entendimento LUÍS ROBERTO BARROSO: 

“Mas, quando se trate de preservar a vontade do povo, isto é, do 
constituinte originário, contra os excessos de maiorias legislativas 
eventuais, não deve o juiz hesitar. O controle de 
constitucionalidade se exerce, precisamente, para assegurar a 
preservação dos valores permanentes sobre os ímpetos 
circunstanciais”118. 

Isso quer dizer que não somente as Emendas Constitucionais que violem as 

cláusulas pétreas diretamente podem ser objeto do controle de constitucionalidade, mas 

todas as decisões políticas transformadas em Emendas Constitucionais que culminem em 

ofensas à coerência, integridade, identidade e sobrevivência constitucionais, exigindo 

nesses casos, obviamente, ônus argumentativo e fundamentado muito superior se 

comparado a simples casos de violação de cláusula pétrea. 

Enfim, restou amplamente demonstrado que uma Emenda Constitucional, por 

mais que possa vir a constituir-se como parte integrante da Constituição originária, não 

pode contrariar esta e seu núcleo fundamental, com fundamento essencial nos cernes 

imutáveis e nos limites implícitos.  

 

V.3. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3685: julgamento formal 

Após a aprovação da Emenda Constitucional que liberava expressamente as 

coligações assimétricas, outro ponto igualmente feito constar expressamente da nova 

redação constitucional referia-se à aplicação imediata dos efeitos da nova redação, ou seja, 

previa a aplicação já para as eleições de 2006. 

Diante da manifesta violação ao princípio da anterioridade eleitoral disposto na 

norma do artigo 16, da Constituição Federal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgada procedente para dar 

                                                           
117 DWORKIN, 2002, p. 27.  
118 BARROSO, 2004, p. 219. 
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interpretação conforme no sentido de que a inovação trazido no artigo 1º da referida 

emenda somente fosse aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência119. 

Assim, como resultado prático da ação direta de inconstitucionalidade ora em 

análise, em março de 2006, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Emenda 52, que 

dava fim à chamada verticalização partidária, não poderia ser aplicada às eleições que se 

realizariam em outubro daquele mesmo ano.  

Além da decorrência lógica da aplicação do artigo 16 da Constituição, a 

decisão foi justificada como garantidora da igualdade de direitos das minorias, uma vez 

que, se as maiorias podem alterar a qualquer tempo as regras do jogo eleitoral, poderiam, 

por conseguinte, manipulá-las com vistas a se perpetuarem no poder. 

Dentre outros argumentos coligidos pela tese vencedora no STF, destaca-se o 

alusivo à alteração do processo eleitoral há menos de um ano do pleito supostamente 

atentar contra a segurança jurídica, princípio que consiste no suporte axiológico da regra 

inscrita no artigo 16 da Constituição.  

                                                           
119 “DIREITOS FUNDAMENTAIS - LIMITE AO PODER CONSTITUINTE DE REFORMA - PRINCÍPIO 
DA ANTERIORIDADE ELEITORAL - SEGURANÇA JURÍDICA E DEVIDO PROCESSO LEGAL - 
"Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º da EC 52, de 08.03.2006. Aplicação imediata da nova regra 
sobre coligações partidárias eleitorais, introduzida no texto do art. 17, § 1º, da CF . Alegação de violação ao 
princípio da anterioridade da Lei Eleitoral ( CF, art. 16 ) e às garantias individuais da segurança jurídica e do 
devido processo legal ( CF, art. 5º, caput e LIV ). Limites materiais à atividade do legislador constituinte 
reformador. Arts. 60, § 4º, IV , e 5º, § 2º, da CF . 1. Preliminar quanto à deficiência na fundamentação do 
pedido formulado afastada, tendo em vista a sucinta, porém suficiente demonstração da tese de violação 
constitucional na inicial deduzida em juízo. 2. A inovação trazida pela EC 52/2006 conferiu status 
constitucional à matéria até então integralmente regulamentada por legislação ordinária federal, provocando, 
assim, a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano 
federal, estadual, distrital e municipal. 3. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais que se 
realizarão a menos de sete meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF , 
que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de manipulação 
e de deformação do processo eleitoral (ADIn 354, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 12.02.1993). 4. Enquanto o 
art. 150, III, b, da CF encerra garantia individual do contribuinte (ADIn 939, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 
18.03.1994), o art. 16 representa garantia individual do cidadão-eleitor, detentor originário do poder exercido 
pelos representantes eleitos e 'a quem assiste o direito de receber, do Estado, o necessário grau de segurança e 
de certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral' (ADIn 3.345, Rel. Min. 
Celso de Mello). 5. Além de o referido princípio conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam como 
uma garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos dos 
arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os direitos individuais da 
segurança jurídica ( CF, art. 5º, caput ) e do devido processo legal ( CF, art. 5º, LIV ). 6. A modificação no 
texto do art. 16 pela EC 4/1993 em nada alterou seu conteúdo principiológico fundamental. Tratou-se de 
mero aperfeiçoamento técnico levado a efeito para facilitar a regulamentação do processo eleitoral. 7. Pedido 
que se julga procedente para dar interpretação conforme no sentido de que a inovação trazida no art. 1º da EC 
52/2006 somente seja aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência” (STF - ADIn 3685 - Tribunal 
Pleno - Relª Min. Ellen Gracie - DJe 10.08.2006). 
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A propósito, vê-se no voto condutor da Ministra Ellen Gracie, relatora do 

processo, uma explícita associação entre a anterioridade tributária e a anualidade eleitoral, 

já que ambas seriam destinadas a manter as regras do jogo e a evitar sobressaltos e 

insegurança ao cidadão-contribuinte e ao cidadão-eleitor, respectivamente. 

Embora se alegasse que a anualidade eleitoral, prevista no art. 16 da 

Constituição, não poderia ser invocada em face de Emenda Constitucional, pois se dirigiria 

apenas ao legislador ordinário, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

inconstitucionalidade da parte final do artigo 2º da Emenda Constitucional n.º 52.  

Portanto, como dito, a emenda não produziu efeitos para as eleições do ano de 

2006. Entendeu o STF, por maioria, ser a regra da anterioridade eleitoral uma cláusula 

pétrea. Tal norma, numa interpretação conforme, seria válida apenas nas eleições de 2010. 

O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, embora não tenha 

enfrentado o mérito da constitucionalidade da Emenda Constitucional que afastou a 

verticalização, tem sua importância ressaltada para o objeto do presente trabalho por 

permitir concluir que a anualidade eleitoral deve ser elevada à condição de cláusula pétrea 

em razão de promover direitos materialmente fundamentais, sobretudo os princípios da 

Democracia e da segurança jurídica, embora não seja, a priori, um direito abarcado como 

cláusula pétrea constitucional.  

 

V.4. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3686: ausência de legitimidade 

Como a ação anterior não havia questionado o mérito da inovação trazida na 

Emenda Constitucional n.º 52/2006 (ampla liberdade de formalização de coligações 

assimétricas), tendo ambicionado apenas o reconhecimento da inconstitucionalidade de sua 

aplicação sem o lapso constitucional eleitoral ânuo, foi proposta, então, pela Associação 

Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 3686. 

Naquela ação, questionava-se justamente o ponto nevrálgico da emenda, sua 

potencialidade de ferir a Constituição por meio da liberação – sem qualquer parâmetro 

institucional – das coligações partidárias.  
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Infelizmente, a ação foi arquivada liminarmente pela Ministra Relatora Ellen 

Gracie, por ilegitimidade ativa, sob a justificativa de que carecia à Associação a necessária 

pertinência temática entre seus fins institucionais e o alcance da norma impugnada120. 

Apenas para esclarecer, a CONAMP interpôs agravo regimental contra a decisão 

monocrática, o qual foi negado provimento por ter sido interposto antes da publicação 

formal da decisão. 

Portanto, permanece em aberto a questão da (in)constitucionalidade das 

coligações assimétricas, não sendo sequer objeto de outra Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (controle abstrato) nem levada aos tribunais superiores em ações 

eleitorais específicas que questionassem casos práticos (controle concreto). 

Em suma, o tema, o ponto sensível, a proposta do presente estudo passa a ser 

feito no tópico seguinte, após imprescindível análise teórica – sucinta - dos institutos 

                                                           
120 Segue íntegra da decisão monocrática: “1. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - 
CONAMP propôs ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda Constitucional 52, de 08.03.06, 
que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal , para inserir em seu texto, no que diz respeito 
à disciplina relativa às coligações partidárias eleitorais, a regra da não-obrigatoriedade de vinculação entre as 
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Determinou, ainda, a Emenda impugnada a 
aplicação de seus efeitos ‘às eleições que ocorrerão no ano de 2002’ (art. 2º). 
2. Detecto, inicialmente, a existência de óbice ao conhecimento da presente ação direta de 
inconstitucionalidade, relativo à necessidade que se impõe às associações de classe de âmbito nacional de 
demonstrar a relação de pertinência entre os fins institucionais de representação da categoria profissional que 
congrega e o alcance da norma impugnada (ADI 1.464 , rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.12.96, ADI 1.507-
AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06.06.97, e ADI 1.873, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 19.09.03, entre 
outras). 
A CONAMP, de acordo com seu Estatuto (fls. 103/114), busca, essencialmente, defender direitos, garantias, 
prerrogativas, interesses, reivindicações, autonomia e independência do Ministério Público da União e dos 
Estados, bem como de seus membros ativos e inativos. Com base nesses mesmos objetivos sociais, o 
Supremo Tribunal Federal, em recentes julgamentos, reconheceu expressamente a plena legitimidade da 
requerente para propor ação direta de inconstitucionalidade contra a EC 41/03, na parte em que estendeu a 
cobrança da contribuição previdenciária aos servidores públicos inativos e aos seus pensionistas (ADI 3.105, 
rel. p/o ac. Min. Cezar Peluso, DJ 18.02.05), e contra a EC 45/04, na parte em que instituiu o Conselho 
Nacional do Ministério Público (ADI 3.472-MC , rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.06.05). 
3. No presente caso, todavia, busca a entidade em exame a declaração de inconstitucionalidade de preceito 
referente à organização e ao funcionamento dos partidos políticos, tratando, ainda, sobre a extensão da 
autonomia que possuem as agremiações partidárias na realização das coligações eleitorais. Como se vê, é 
manifesta a ausência de interseção do tema em destaque, presente no ato normativo impugnado, com as 
finalidades institucionais da entidade de classe ora proponente. 
Ressalte-se, ademais, que a missão de defender o fortalecimento do Ministério Público como instituição, 
também prevista no Estatuto da CONAMP (art. 2º, II - fl. 103), não dá a essa entidade associativa o poder de 
sub-rogar-se no cumprimento das relevantes atribuições que foram conferidas pela Constituição Federal ao 
próprio Órgão Ministerial. 
4. Ausente, dessa forma, a pertinência temática apontada - requisito implícito de legitimação da entidade de 
classe requerente -, torno sem efeito o despacho de fl. 175 e nego seguimento à presente ação direta de 
inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF . Publique-se. Brasília, 15 de março de 2006. 
Ministra Ellen Gracie, Relatora. Publicada em 21.03.2006”. 
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democrático-constitucionais, bem como da apresentação do cenário prático que embasou a 

alteração constitucional. 

 

V.5. Violação da cláusula pétrea federativa121: “partidos estaduais” 

Antes de adentrar ao ponto fulcral de estudo do presente trabalho, consistente 

na verificação e demonstração da inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional 

que permitiu a assimetria das coligações eleitorais, é de suma importância ressaltar, a partir 

dos itens anteriores, que a adesão do leitor à tese da inconstitucionalidade reside não na 

redação e aprovação formal da norma, mas desde que se seu conteúdo (i) não viole 

cláusulas pétreas ou (ii) não ocasione a impossibilidade de convivência e continuidade da 

Democracia a partir do paradigma republicano constitucional. 

Também como premissa, deve ser fixado, linhas gerais, o entendimento que se 

tem sobre Federação ou princípio federativo122, alçado ao patamar de princípio imutável 

pelo poder originário, como visto123.  

Referido princípio, apesar de densa carga conceitual, deve ser adotado, para os 

fins do presente estudo, como a convergência de interesses da União, Estados-membros e 

Municípios que, por meio da Constituição, comprometeram-se a seguir, para manutenção 

                                                           
121 Conforme afirma FÁBIO PALLARETTI CALCINI, citando JOSÉ AFONSO DA SILVA: “É claro que o 
texto não proíbe apenas emendas que expressamente declarem que ‘fica abolida a Federação’, ou ‘a forma 
federativa do Estado’; ‘fica abolida a República’, ou ‘fica proclamada a Monarquia’; ‘fica abolido o voto 
direto’, ‘passa a vigorar a concentração de poderes’; ou, ainda, ‘fica extinta liberdade religiosa ou de 
comunicação’; o ‘habeas corpus’, ‘o mandado de segurança’. A vedação atinge a pretensão de modificar 
qualquer elemento conceitual da Federação ou do voto direto, ou indiretamente restringir a liberdade religiosa 
ou de comunicação ou outro direito e garantia individual; basta que a proposta de emenda se encaminhe, 
ainda que remotamente, ‘tenda’ (emendas ‘tendentes’ – diz o texto) para sua abolição” (CALCINI, 2009, pp. 
72/73). 
122 A doutrina de FERNANDO FACURY SCAFF e FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA enumerou 
alguns elementos daquilo que, para eles, consideram como “núcleo essencial” da ideia de “forma federativa: 
“a) a composição de República Federativa; b) a concepção do poder de auto-organização dos Estados e 
Municípios; c) a técnica e os casos da intervenção federal nos Estados e da intervenção estadual nos 
Municípios; d) a organização bicameral do Poder Legislativo; e) a iniciativa das Assembleias Legislativas 
para propor emenda à Constituição; f) a existência do Poder Judiciário da União e dos Estados; g) a função ao 
Supremo Tribunal Federal como guarda da Constituição; h) o Ministério Público na qualidade de instituição 
essencial à função jurisdicional; e i) a enumeração da competência tributária da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios no texto da Constituição Federal” (RAMOS, coord., 2013, p. 75). 
123 “Exsurge a federação como a associação de Estados (foedus, foederis) para formação de novo Estado (o 
federal) com repartição rígida de atributos da soberania entre eles. Informa-se seu relacionamento pela 
‘autonomia recíproca da União e dos Estados, sob a égide da Constituição Federal’ (Sampaio Dória), 
caracterizadora de sua igualdade jurídica (Ruy Barbosa), dado que ambos extraem suas competências da 
mesma norma (Kelsen)” (ATALIBA, 2004, p. 37). 
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da República federativa. É essa a ideia descrita por SAMANTHA RIBERIRO MEYER-

PFUG e MONICA BONETTI COUTO, ao citarem KARL LOEWENSTEIN: 

“O Estado federal tem como fundamento jurídico a Constituição, e 
não um tratado, como ocorre na confederação. O Estado Federal 
não subsiste sem uma Constituição escrita, pois ela é a 
‘encarnação do contrato sobre a aliança eterna’. Conforme Karl 
Loewenstein, ‘A organização federal se baseia na ideia de que a 
Constituição Federal estabelece um compromisso entre os 
interesses da unidade nacional e da autonomia regional, criando 
por meio da compreensão racional um equilíbrio duradouro e 
benéfico para todos os participantes’”124. 

Como fica evidente, o federalismo é parte essencial da Constituição brasileira, 

o que significa, obviamente, que a organização e o funcionamento do Estado brasileiro 

devem ser coerentes com as implicações da irreversível opção federativa125. 

Isso nos leva a crer, fazendo uso dos conceitos trazidos no segundo capítulo, 

que a opção federativa irreversível é mantida, em grande parte, pela necessidade de criação 

de partidos políticos de caráter nacional. Sobre a evidente percepção de impossibilidade de 

existência de “partidos estaduais”, revolvendo conceitos anteriormente apresentados, 

afirma DALMO DE ABREU DALLARI: 

“Em primeiro lugar, o Brasil adota a democracia representativa e a 
Constituição não admite candidatos independentes, exigindo 
também que todos os partidos sejam nacionais, vedada a existência 
de partidos políticos regionais ou locais. Desse modo, os partidos 
políticos são os instrumentos formais da representação e neles 
estão integradas, em tese, todas as correntes políticas significativas 
existentes no país”126. 

Assim, a verticalização das coligações, no conceito da Democracia pátria, deve 

ser tida por obrigatória por garantir a transcendentalidade da Federação, a integridade da 

nação, de modo a vedar, repise-se, qualquer existência prática de “partidos estaduais”. 

Fazendo uso da doutrina de GILBERTO AMADO: 

“Si no Brasil não se puderem formar partidos militantes que 
articulem o paiz de sul a norte entrosando as vontades dirigentes 
umas ás outras no sentido de certas idéas ou pontos de vista no 
sentido da educação, da cultura e da civilização nacionaes, a vida 
politica continuará a processar-se, qualquer que seja o systema 
eleitoral que se adopte, por um empirismo fragmentario, anarchico 

                                                           
124 RAMOS, coord., 2013, p. 493. 
125 RAMOS, coord., 2013, p. 589. 
126 DALLARI, 1996, p. 126 
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e irremediavel, que não fornecerá meios de desafogo para as 
crises, determinando sempre revoltas, mashorcas, revoluções”127. 

Em estudo comparado, necessária a menção à tese adotada por OTTO 

BACHOF ao examinar a (in)constitucionalidade de leis – leia-se, também, Emenda 

Constitucional – que atentem contra a forma federativa, imprescindível para a conservação 

da unidade alemã (bem como da brasileira): 

“Ao direito constitucional não escrito pertencem, por um lado, os 
que E. V. Hippel designa por princípios constitutivos menos 
patentes do sentido da Constituição, entre os quais se inclui, por 
exemplo, num Estado federal, a máxima do comportamento não 
prejudicial à Federação. 
Tais princípios constitutivos, no entanto, encontram-se na medida 
em que não forem expressão de direito supralegal – à disposição 
do titular do poder constituinte. Já não estão, porém, senão muito 
condicionalmente – se é que em alguma medida o estão – ao dispor 
dos órgãos do poder constituído. Estes princípios não podem ser 
modificados à vontade, seguindo o caminho do processo de revisão 
regulado pela lei constitucional: a faculdade de revisão não pode 
romper o quadro da regulamentação legal-constitucional em que 
assenta. Uma lie de alteração da Constituição, emitida ao abrigo do 
art. 79, n. I, da Lei Fundamental, poderia, por conseguinte, ser 
inconstitucional por eventual infracção de um princípio 
constitutivo da República Federal insusceptível de ser por ela (por 
essa lei) modificado. 
Assim, não seria só inconstitucional, em virtude da proibição 
expressa do art. 79, n. III, da Lei Fundamental, uma lei que viesse 
alterar a articulação da Federação em Estados federados, 
substituindo-a por uma estrutura estadual unitária: também o seria, 
ao invés, uma lei que, através de uma redução desmedida, em favor 
dos Estados federados, das competências da Federação, pusesse 
em perigo a coesão e a capacidade de actuação desta última, pois 
que tal lei estaria a infringir um princípio constitutivo não escrito, 
anterior a todas as regras singulares, segundo o qual a República 
Federal está dirigida à conservação da unidade alemã”128. 

De há muito – desde a década de 50 – já alertava BARBOSA LIMA 

SOBRINHO sobre a existência de verdadeiros “partidos estaduais”: 

“Eu hoje defino o partido nacional como um conjunto de legendas 
nacionais ou um conjunto de proprietários estaduais de legendas 
nacionais. Cada indivíduo ou grupo de indivíduos tem sua legenda 
nacional no seu Estado. Qualquer divergência que ocorra ali só 
pode ter um caminho: procurar outra legenda dos principais 
proprietários”129. 

                                                           
127 AMADO, 1931, p. 175. 
128 BACHOF, 1994, pp. 64/65. 
129 LIMA SOBRINHO, 1956, p. 15 
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Ademais, a consolidação de poderes aos diretórios estaduais dos Partidos130 

configura, inegavelmente, a criação de nova “competência política” aos Estados, pois os 

partidos refletirão os interesses regionais, em detrimento do interesse nacional (União), o 

que atenta, inegavelmente, à manutenção da Federação.  

Ora, é inegável que a simples fixação, na Constituição, via Emenda 

Constitucional, de um mero parágrafo da Constituição131 prevendo a possibilidade dos 

partidos organizarem suas próprias coligações não nos aparenta ser norma tendente a violar 

o princípio federativo, mas uma análise mais detida permite concluir que foi concedido aos 

Estados (corporificados nas coligações estaduais de interesse regional) uma competência 

constitucional em detrimento do interesse nacional, conforme nos alertava GERALDO 

ATALIBA: 

“Parece óbvio que a vedação não tem só o singelo e limitado 
sentido de proibir que se postule direta e indiretamente a abolição 
de um ou de ambos os princípios (federação e república). Não! 

Na verdade, qualquer proposta que, indiretamente, remotamente ou 
por consequência, tenda a abolir quer a federação, quer a 
república, é igualmente proibida, inviável e insuscetível de sequer 
ser posta como objeto de deliberação (por qualquer órgão 
constituído)”132. 

Esse é, inclusive, o ponto de vista compartilhado por BAULO BONAVIDES: 

“A partir do advento do poder republicano, nenhum princípio 
exprimiu com mais razão, idoneidade e prestígio o sentimento da 
comunhão nacional do que o princípio federativo; aquele que fez 
Rui recusar a continuidade do regime imperial para evitar o 
governo unitário do Terceiro Reinado e, ao mesmo passo, 
sacrificando suas convicções monárquicas, aceitar a República, em 
cuja instauração foi a personalidade mais forte, o verbo mais 
aplaudido, o guia mais respeitado. 

(...) 

A regra institucional do sistema federativo, que pôde coroar em 
1891 a descentralização política das antigas Províncias do Império 

                                                           
130 “Assim, já estamos caminhando com alguns indícios tão felizes de êxito dos partidos nacionais; se os 
partidos nacionais também significam, como criação do legislador, esfôrço para educar, para encarreirar o 
eleitorado no melhor sentido, que é o dos problemas gerais e não apenas das questões locais; parece-me que 
os partidos devem hoje perdurar e não devemos, data vênia, enfraquecê-los através de fórmulas que possam, 
no âmbito estadual, dar grande prestígio a essas seções dissidentes” (LIMA SOBRINHO, 1956, p. 24). 
131 “Há também reformas parciais que, removendo um simples artigo da Constituição, podem revogar 
princípios básicos e abalar os alicerces de todo o sistema constitucional, provocando, na sua inocente 
aparência de simples modificação de fragmentos do texto, o quebrantamento de todo o espírito que anima a 
ordem constitucional” (BONAVIDES, 2008, p. 202). 
132 ATALIBA, 2004, p. 39.  
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e corresponder, assim, ao mais velho sentimento da nacionalidade, 
impulsionado pelas correntes liberais da Monarquia, veio afinal 
desaguar, do ponto de vista jurídico e constitucional propriamente 
dito, naquela cláusula pétrea de todas as Constituições brasileiras, 
que consagraram o princípio da Federação, escudado em sua 
vocação de perpetuidade, a qual outra coisa não expressa senão a 
alma de uma Nação”133. 

Portanto, conclui-se que contrariar limite de manutenção de poderes de partidos 

– estes, obviamente, de caráter nacional - para garantir direitos a diretórios estaduais dos 

partidos afeta todo o equilíbrio federativo e viola cláusula pétrea repousada no artigo 60, § 

4º, da Constituição.  

Destituída a unidade dos partidos a partir da ideologia nacional, o Brasil já não 

seria uma Federação tal qual formatada pelo constituinte originário, mas uma forma de 

organização tendente à Confederação. Além da quebra da equidade das competências dos 

Estados e da União, a secessão seria ameaça constante. 

Ademais, é de simples verificação na própria Constituição que o constituinte 

originário introduziu 14 (catorze) artigos dirigidos à positivação normativa dos interesses 

(políticos, econômicos, sociais, ambientais) regionais. São eles: artigo 3º, III; 5º, § 1º; 21, 

IX; 23, em toda a sua extensão; 43, § 1º e 2º; 48, IV; 58, § 2º, VI; 151, I, “c”; 163, VII; 165, 

§ 1º, 4º, 6º e 7º; 166, § 1º, II; 179, VII e 192, § 2º, sem falar dos 3 (três) artigos constantes 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, o artigo 34, § 1º, o artigo 35 

e, finalmente, o artigo 42134. 

Isso permite concluir que o constituinte, quando identificou e normatizou os 

interesses regionais o fez de maneira expressa, para manter o equilíbrio federativo.  

Assim, a Emenda Constitucional n.º 52/2006, ao carrear ao diretório estadual 

dos partidos um poder em detrimento da organização nacional, positivou um novo interesse 

regional, o que lhe era vedado, por causar desequilíbrio federativo indesejado albergado 

como limite intransponível pelo constituinte originário.  

 

                                                           
133 BONAVIDES, 2004, p.232.  
134 BONAVIDES, 2004, p. 343. 
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V.6. Inconstitucionalidade por incoerência constitucional135: impossibilidade de 

convivência da Emenda Constitucional com o Sistema Eleitoral Brasileiro. 

É nosso papel desenvolver princípios interpretativos a partir do objetivo de 

garantir o funcionamento das eleições com sucesso de uma Democracia. Neste sentido, o 

ideal predominante de democracia tem uma ligação muito próxima com os anseios 

constitucionais da forma como eles foram compreendidos e almejados pelo constituinte 

originário. Um esforço para construir princípios interpretativos a partir desse ideal tem, 

portanto, a vantagem da continuidade com a estrutura e a história da Constituição136. 

Nesse contexto, devemos, portanto, tentar justificar os valores substantivos da 

Democracia, de forma a poder apoiar a opinião de que a Democracia deveria ser a 

fundamentação para os princípios interpretativos137. 

Dito de outro modo, a Democracia deve ser adotada como princípio 

interpretativo, ou seja, a análise da (in)constitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 

52/2006 deve ser feita a partir dos seguintes questionamentos: referida emenda é 

(in)coerente138 com o ideal democrático que a Constituição cunhou? A prática nela prevista 

pode vir a trazer deturpações dos mecanismos de participação e representação política? 

Caso a resposta seja positiva a quaisquer dos questionamentos, pode-se concluir que 

emenda é inconstitucional. De acordo com a lição de ADILSON DE ABREU DALLARI: 

“Por último, cabe apenas salientar que, em qualquer situação, com 
ou sem a edição de normas adequadas, com ou sem estabilidade 
normativa, com ou sem um bom repositório jurisprudencial, 
sempre será necessário solucionar as questões de direito político e 
eleitoral à luz do princípio democrático, afirmado no primeiro 
artigo do texto constitucional e necessariamente inerente à idéia de 
República”139. 

Específica e diretamente, CASS SUSTEIN clama pela atuação do Judiciário 

em casos de ameaça ao sistema de participação e representação política: 

                                                           
135 “Chegamos a um grau tão elevado de incongruências que coligações entre partidos num Município podem 
não ser as mesmas no âmbito do Estado, o que deixa perplexos os companheiros partidários municipais. Isto 
para não se falar de uma campanha majoritária no plano federal, onde as mais estapafúrdias alianças podem 
ocorrer. Sempre em torno de nomes, o que impede o fortalecimento das instituições” (TEMER, 1994, p. 33). 
136 SUSTEIN, 2009, p. 169. 
137 SUSTEIN, 2009, p. 184. 
138 “Temos dois princípios de integridade política: um princípio legislativo, que pede aos legisladores que 
tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, 
tanto quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido” (DWORKIN, 2007, p.213). 
139 VELLOSO, org., 1996, p. 257. 
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“A partir do compromisso com a democracia deliberativa, segue 
que os argumentos são especialmente fortes para um papel 
agressivo das cortes em duas classes de litígios. A primeira 
envolve direitos que são centrais para o processo democrático e 
cuja violação tem poucas probabilidades de vir a ser remediada por 
meio da política. A interferência governamental com o direito ao 
voto ou com a liberdade de expressão requer uma proteção judicial 
ativa das condições precedentes para a deliberação política, 
igualdade política e cidadania. O argumento sugere que os nossos 
princípios interpretativos devem estar especialmente sintonizados 
com os efeitos danosos ao sistema de liberdade de expressão e de 
participação e representação política. Nesses casos, as cortes não 
devem adotar a atitude normal de deferência aos processos 
legislativos”140.  

De tudo até aqui apresentado, deve ser feita uma conclusão parcial: a 

racionalidade do controle das leis constitui requisito exigível na produção normativa, como 

o é na tarefa de aplicação das leis. 

Vale dizer, há um princípio constitucional, ainda que subentendido, da 

coerência, a ditar que a decisão institucional – seja do Poder Judiciário ou do Poder 

Legislativo – deve estar em concordância com o sistema jurídico em seu conjunto, ou seja, 

a decisão em questão deve superar o teste da consistência ou imunidade de que menciona 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, no sentido de que a regra aplicável (decisão 

institucional que, no caso do Poder Legislativo, manifesta-se na forma da lei ou, in casu, de 

Emenda Constitucional) não deve estar em contradição com as demais regras do sistema 

jurídico, deve estar imune às demais regras do sistema141.  

Esse princípio ou argumento acerca da defesa da coerência visa não somente a 

evitar as contradições ou inconsistências, mas aponta que é imprescindível manter em sua 

totalidade a ideia de sistema com um sentido ou significado não contraditório entre todos 

os seus elementos e objetivos. Há a necessária preservação da integridade 

constitucional142. 

Portanto, não há blindagem em favor de qualquer tipo de norma legal ou 

Emenda Constitucional eventualmente aprovada. Não que o legislador não possa 

estabelecer política; ao contrário: deve fazê-lo, como dito anteriormente. Contudo, o que 

                                                           
140 SUSTEIN, 2009, p. 183 
141 FERRAZ JÚNIOR, 2007, p. 43. 
142 “Em um sistema federal, porém, a integridade impõe exigências às decisões de ordem superior, tomadas 
em nível constitucional, sobre a divisão do poder entre o nível nacional e os níveis locais” (DWORKIN, 
2007, pp. 225/226). 
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não pode causar é uma “esquizofrenia hermenêutica” no sistema, desmontando qualquer 

possibilidade de busca de integridade legislativa143.  

Deve-se ter em mente, ainda, que a interpretação constitucional deve ser feita 

do texto e a partir de seu contexto histórico e atual. Vale dizer, embora o texto da Emenda 

Constitucional veicule aparentemente conteúdo político, passível de ser modificado pelos 

representantes do povo mediante procedimento formal qualificadamente previsto, a 

interpretação que poderá levar à conclusão pela sua (in)constitucionalidade deve ser feita a 

partir do contexto do Sistema Eleitoral Brasileiro constitucionalmente previsto, em respeito 

aos princípios da coerência e da integridade. 

Neste sentido, a interpretação constitucional deve ser feita a partir de uma ideia 

unitária e lógica de Constituição, conforme nos ensina CELSO RIBEIRO BASTOS: 

“É que a Lei Maior, recamada de princípios que se derramam 
sobre todos os seus dispositivos, conecta de modo mais estreito os 
respectivos títulos formais e, assim, contra-indica uma 
interpretação isolada dos institutos, figuras e mandamentos nesses 
títulos embutidos. Esta a razão da peremptória asserção de 
Willoughby, traduzida na idéia de que a ‘Constituição corresponde 
a um todo lógico, onde cada provisão é parte integrante do 
conjunto, sendo assim logicamente adequado, senão imperativo, 
interpretar uma parte à luz das provisões de todas as demais 
partes’”144.  

Fazendo uso da doutrina de LÊNIO STRECK, citando Dworkin: 

“Uma das exigências do direito no Estado Democrático é a 
manutenção de sua integridade e de sua coerência. Veja-se que a 
integridade é duplamente composta, conforme Dworkin: um 
princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o 
conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, 
que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja visto como 
coerente nesse sentido. A exigência da integridade (princípio), no 
dizer de Dworkin, condena, veementemente, as leis conciliatórias e 
as violações menos clamorosas desse ideal como uma violação da 
natureza associativa de sua profunda organização. A integridade é 
uma forma de virtude política, exigindo que as normas públicas da 
comunidade sejam criadas e vistas, na medida do possível, de 
modo a expressar um sistema único e coerente de justiça e 
equanimidade na correta proporção, diante do que, por vezes, a 
coerência com as decisões anteriores será sacrificada em nome de 
tais princípios (circunstância que assume especial relevância nos 
sistemas jurídicos como o do Brasil, em que os princípios 

                                                           
143 STRECK, 2013, p. 706. 
144 BASTOS, 1982, p. 22.  
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constitucionais transformam em obrigação jurídica um ideal moral 
da sociedade)”145. 

Além disso, sempre tem se pensado que, dentro da mesma Constituição, 

existam normas mais importantes que outras, isto é, que a própria Constituição tende a 

adotar a mesma forma piramidal que se alega amoldar o sistema jurídico como um todo. 

Obviamente, a afirmação não pretende suscitar que existem diferenças de 

classe ou formais entre as normas constitucionais (tanto que a alteração de normas 

constitucionais não pressupõe qualquer diferenciação), apenas se presta a informar que há 

normas constitucionais materialmente mais relevantes que outras, por transmitir e assegurar 

a validade a outras normas constitucionais, formando um conjunto concatenado de cadeias 

de validade. 

Nesse contexto, uma norma constitucional apresenta-se mais relevante 

materialmente que outra se a cadeia de normas por ela subjugada for maior, tanto em 

quantidade quanto em conteúdo veiculado. 

Podemos imaginar, segundo esta teoria, que umas normas arrastam outras, de 

maneira que a supressão da norma fundante ocasiona a supressão material das normas 

invalidaria as normas cuja validade estavam fundadas na norma extirpada. De acordo com 

as lições de GERALDO ATALIBA: 

“No Brasil, os princípios mais importantes são os da 
federação e da república. Por isso, exercem função capitular 
da mais transcendental importância, determinando inclusive 
como se deve interpretar os demais, cuja exegese e aplicação 
jamais poderão ensejar menoscabo ou detrimento para a 
força, eficácia e extensão dos primeiros”146. 

Neste contexto, a Emenda Constitucional n.º 52/2006 causa a derrocada de 

todas as demais normas que fundam a Democracia e o Sistema Eleitoral, o que demonstra a 

importância material do fundamento de validade da verticalização de candidaturas e 

coligações. 

Ademais, compete ao Direito Constitucional realçar, despertar e preservar 

íntegra a coerência da Constituição, que, indubitavelmente, constitui a maior garantia de 

sua força normativa. Essa orientação torna imperiosa a assunção de uma visão crítica das 

                                                           
145 STRECK, 2013, p. 706/707 
146 ATALIBA, 2004, p. 36.  
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reformas constitucionais, como no presente caso, que criou uma ilusão desconexa de uma 

conduta tão relevante ao preceito democrático, pois nada seria mais perigoso que permitir o 

surgimento de ilusões sobre questões fundamentais para a vida do Estado147. 

 

V.7. Inconstitucionalidade de Emendas Constitucionais de conveniência148 

Nesse tópico, a tarefa é analisar a inconstitucionalidade de emendas 

constitucionais de conveniência, tal qual a Emenda Constitucional n.º 52/2006, cujo 

objetivo se restringe a uma conveniência, um capricho de um grupo restrito de 

beneficiados, em prejuízo da ordem constitucional, que constitui violação, ainda, do 

princípio da igualdade.  

De acordo com os ensinamentos de LUÍS ROBERTO BARROSO: 

“Essa razoabilidade deve ser aferida, em primeiro lugar, dentro da 
lei. É a chamada razoabilidade interna, que diz com a existência de 
uma relação racional e proporcional entre seus motivos, meios e 
fins”149.  

Assim, a razoabilidade na adequação dos meios utilizados pelo legislador ou 

pelo constituinte derivado para a obtenção dos fins pretendidos, deve ser permeada por 

justificativas que não se apresentem como infundadas ou arbitrárias. 

Novamente segundo LUÍS ROBERTO BARROSO: 

“À vista da constatação de que legislar, em última análise, consiste 
em discriminar situações e pessoas por variados critérios, a 
razoabilidade é o parâmetro pelo qual se vai aferir se o fundamento 
da diferenciação é aceitável e se o fim por ela visado é 
legítimo”150. 

Vale dizer, deve haver uma coerência, uma correspondência entre os meios 

propostos e os fins que através da alteração constitucional devem ser alcançados, sob pena 

                                                           
147 HESSE, p. 27. 
148 Acerca do tema, imprescindíveis as lições iniciais de LÊNIO STRECK: “Numa palavra, todas as leis 
devem guardar conformidade com a Constituição. Nesse conformidade, sempre há um grau de liberdade de 
conformação. Entretanto, o legislador deve justificar os seus atos, não elaborando ‘leis de conveniência’ nem 
tampouco leis que proporcionem retrocesso social ou produzam um resultado não querido pelo legislador 
constituinte. Nesse espaço de controle se insere a exigência de prognose. Com isso, é possível também levar 
para o âmbito do Legislativo (legislação) a exigência de coerência e integridade, já de há muito exigida na 
jurisdição” (STRECK, 2013, p. 708).  
149 BARROSO, 2004, p. 97. 
150 BARROSO, 2004, p. 93. 
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de inconstitucionalidade por ausência de razoabilidade, dado que a alteração constitucional 

não pode se sujeitar à conveniência do poder constituído. 

Logo, se há abandono do fim a que se destina a atribuição constitucional 

originária, como no caso da Emenda Constitucional ora analisada, configurado está o 

desvio inconstitucional de poder, de maneira que o constituinte derivado subjuga – 

arbitrariamente, anote-se - a Constituição à sua conveniência. Conforme lição de LÊNIO 

STRECK: 

“Portanto, não são somente os preceitos e princípios que servem 
como parametricidade, mas, também, esse compromisso 
institucional de o legislador dever ‘contas’ à sociedade (interesse 
público, portanto) nas suas atribuições de elaborar atos normativos 
lato sensu. Essa accountability paramétrico-constitucional é 
representada também – e esse é um aspecto relevante na nova 
composição de forças nas relações de Poderes nas democracias 
contemporâneas – pela obrigação do Poder Legislativo dizer quais 
as razões pelas quais elaborou, derrogou ou alterou a denominada 
lei”151. 

Partilha de idêntico entendimento GOMES CANOTILHO: 

“(...) ao reagir contra a arraigada ideia (mas inadmissível num 
Estado democrático-constitucional) da ‘liberdade’ do fim dos atos 
legislativos, a doutrina constitucional procurou, através das 
medidas (princípios) jurídico-constitucionais – princípio do 
excesso, princípio da exigibilidade, princípio da proporcionalidade 
e princípio da adequação -, alicerçar um controle jurídico-
constitucional da liberdade de conformação do legislador e (mais 
concretamente no campo da Constituição dirigente) situar 
constitucionalmente o espaço de prognose legislativa”152.  

Trata-se, portanto, da prognose, o nome do parâmetro que serve de mecanismo 

para dar maior coerência e integridade ao sistema jurídico (já) no nível do legislativo, de 

modo que a integridade deve ser considerada como critério que se impõe tanto aos que 

lidam com o ordenamento posto, quanto aos que criam o direito legislando, exigindo que se 

mantenha a coerência com os princípios153.  

E, a falta de prognose possibilita o reconhecimento da inconstitucionalidade da 

lei – leia-se, também, Emenda Constitucional – criada, por falta de prognose legislativa, o 

que, por conseguinte, permite-nos afirmar que são inconstitucionais as normas criadas por 

                                                           
151 STRECK, 2013, p. 703. 
152 CANOTILHO, 1982, 703. 
153 STRECK, p. 703. 
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mera conveniência do Legislador. Conveniência, aqui, entendida como passaporte para o 

arbítrio. 

Sendo assim, o único intuito verificável a partir da promulgação da Emenda 

Constitucional consiste unicamente no intento de determinados grupos políticos com poder 

de influência regional e descontextualizados dos ideias de seus partidos, disputarem a 

eleição entre si, para simular uma Democracia, com o propósito de, uma vez eleitos 

(independentemente se do partido A, B ou C), possam impor suas soluções autoritárias aos 

governados. 

Trata-se da mais pura e evidente aprovação de uma Emenda Constitucional que 

trouxe tranquilidade aos anseios do poder constituído, uma conveniência legislativa, que, 

de per si, demonstra sua inconstitucionalidade, de acordo com DALMO DE ABREU 

DALLARI: 

“Estando em vigor no País uma Constituição democrática, impõe-
se o respeito a um princípio fundamental: não há 
inconstitucionalidades convenientes. Assim, pois, quando qualquer 
ocupante de cargo público no Brasil, seja ele do Legislativo, 
Executivo ou Judiciário, despreza a Constituição por motivos de 
conveniência – sua conveniência pessoal ou alegada conveniência 
pública – está praticando uma inconstitucionalidade, agredindo a 
democracia, prejudicando seriamente o povo. E obedecer a 
Constituição, no Brasil, significa, entre outras coisas, respeitar o 
princípio federativo e as normas constitucionais e legais que a ele 
se ligam ou dele decorrem”154. 

Referida conduta corresponde, ainda, à violação do princípio da igualdade, 

tendo em vista que os parlamentares, uma vez instalados no poder, utilizam-se dessa 

condição desigual no único intuito de criarem, para si próprios, vantagens institucionais as 

quais o povo não os delegou. Nos ensinamentos de SÉRGIO MORO: 

“Examinando a Constituição, constata-se a existência, logo no 
‘caput’ do art. 5º, de um princípio geral de igualdade, através da 
conhecida fórmula da ‘igualdade perante a lei’. Não há dúvida de 
que tal princípio abrange a igualdade tanto na aplicação da lei 
quanto na formulação da lei. Afinal, caso não abrangesse a 
segunda concepção, confundir-se-ia com o princípio da legalidade, 
não se dirigindo ao legislador, o que seria contraditório, uma vez 
que é este o principal destinatário das normas constitucionais”155. 

                                                           
154 RAMOS, coord., 2013, p. 590. 
155 MORO, 2001, p. 115. 
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Em outras palavras, uma vez identificada a concessão de benefício ou a 

utilização de uma posição mais favorável para determinada decisão pública que não se 

justifique à luz do princípio da isonomia, impõe-se sua invalidação.  

Como já se disse repetidas vezes no presente projeto, furtando a norma 

constitucional: todo poder emana do povo e para o povo deve ser exercido. O constituinte 

derivado não pode, ao tomar o mandato, em situação desigual (obviamente em vantagem) 

com o restante dos cidadãos, utilizar-se do poder político em benefício próprio.  

Sobre este ponto, relevantes ensinamentos são deixados por CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 

“Haverá inviabilidade apenas material, quando, sem empeço 
lógico à reprodução da hipótese, haja todavia, no enunciado da lei, 
descrição de situação cujo particularismo revela uma tão extrema, 
da improbabilidade de recorrência que valha como denúncia do 
propósito, fraudulento, de singularização atual absoluta do 
destinatário”156. 

Como se não bastasse a inconstitucional violação da igualdade, no caso da 

Emenda Constitucional n.º 52/2006, há dupla gravidade, por assim dizer: sua aprovação 

consistiu em ofensa à Democracia; e, se a ofensa é contra a Democracia, a ofensa, em 

última instância é contra o próprio povo. 

Especificamente no objeto de estudo do presente trabalho, verifica-se que a 

outorga de tratamento jurídico diferenciado e injustificado a categorias de grande 

influência junto ao Poder Legislativo ou a “auto-outorga” de tratamento diferenciado ao 

próprio Poder Legislativo, depende de ampla carga de argumentação que justifique o 

tratamento diferenciado, sob pena de ser invalidado, por refletir arbítrio inconstitucional.  

Diante de uma simples leitura das justificativas da proposta de emenda que 

culminou na redação atual do artigo 17, parágrafo único, da Constituição, conclui-se, sem 

equívocos, que o Poder Legislativo utilizou-se de sua posição privilegiada de órgão capaz 

de alterar a Constituição para alterá-la conforme seu livre arbítrio, o que não deve subsistir 

por ofensa à igualdade, igualmente cláusula pétrea constitucional. 

 

                                                           
156 E, mais adiante: “Em suma: sem agravos à isonomia a lei pode atingir uma categoria de pessoas ou então 
voltar-se para um só indivíduo, se, em tal caso, visar a um sujeito indeterminado ou indeterminável no 
presente” (BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 25). 
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V.8. Por uma valorização da Democracia de Partidos157 

Este tópico, por certo, extrapola largamente o estrito âmbito temático de que 

nos estamos a ocupar, mas não se pode deixar de lhe fazer pelo menos uma referência 

enfática, dada sua transcendente relevância entre nós.  

Diante dos motivos que levam a concluir pela inconstitucionalidade da Emenda 

Constitucional n.º 52/2006, deve ser feita uma breve exaltação da necessidade da 

valorização da Democracia de Partidos (ideias), estes com efetiva representação nacional158 

e não uma deturpada “democracia de pessoas”, com a necessidade de que a pauta da 

reforma eleitoral seja guiada por este dogma constitucional ainda não atingido.  

Alertava-nos sobre isso, desde 1996, FÁBIO KONDER COMPARATO: 

“Houve, de início, o predomínio avassalador de um tipo de relação 
clientelística, oriundo do grande domínio rural, em que os eleitores 
– individualmente ou em grupo – colocavam-se de modo 
voluntário como dependentes de um patrão político, numa relação 
de bilateral de atendimento de demandas privadas contra oferta de 
votos. Mais recentemente, o advento da civilização de 
comunicação de massa engendrou o surgimento de ídolos 
populares, desprovidos de idéias e experiência política, com os 
quais a grande massa estabelece uma relação simbólica de culto e 
consagração pessoal. 
(...) 
Ora, o problema político a ser enfrentado, hoje, é exatamente o 
oposto. Há necessidade de se despersonalizar a disputa eleitoral, 
de forma a obrigar o eleitor, nos pleitos e para a composição nos 
órgãos parlamentares da representação popular – Câmra dos 
Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara dos Vereadores -, a 
escolher entre partidos e não entre candidatos. Todos sabem, com 
efeito, que a incoerência personalista entre nós chega a tal extremo 
que o pior adversário de um candidato a cargo parlamentar vem a 
ser o seu companheiro de partido com o mesmo perfil ideológico. 
O que importa, pois, hoje, antes de mais nada, é construir um 
mínimo de coerência partidária em torno de opções políticas, 

                                                           
157 Convidativa a reflexão prévia sobre subdesenvolvimento partidário brasileiro feita por WALTER COSTA 
PORTO: “E afirmando que o Brasil, no nível econômico e cultural em que se situa, era ‘caso único, no 
mundo, de subdesenvolvimento partidário’, Bolivar Lamounier e Rachel Meneguello indicaram que isso se 
deveu, sobretudo, à interferência constante do Estado, que se compraz em golpear as agremiações, ao fato de 
o poder central, no Brasil, ter sempre dificultado ou procurado impedir, de maneira deliberada, o 
fortalecimento dos partidos” (VELLOSO, org., 1996, p. 83). 
158 BARBOSA LIMA SOBRINHO, ao esclarecer a importância de partidos nacionais na Constituinte de 
1946, assevera: “Julgo que devemos manter os partidos nacionais, porque se a unidade nacional é um fato 
positivo, é incontestável que o País lucraria se a fortalecêssemos. E os partidos nacionais servem justamente 
para êsse fim. Isto se verificou na última Constituinte, quando, pela existência de partidos nacionais, fizemos 
vencer várias idéias que não lograram êxito de outra maneira” (LIMA SOBRINHO, 1956, p. 17). 
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sejam elas programáticas ou não, a fim de se evitar essa disfunção 
permanente das atividades parlamentares”159. 

Não seria honesto deixar de tratar, no presente trabalho, ao menos de parte das 

propostas de reforma política que tomam as pautas dos meios de comunicação, sobretudo 

no que se refere àquelas que guardam relação direta com o tema aqui tratado. 

Chama-nos a atenção o crescente aumento, na comunidade, da defesa do voto 

distrital como uma solução simples e sem grandes custos para a resolução do problema da 

crise de representatividade nos órgãos parlamentares. 

Ora, soluções simples e imediatistas, dada a complexidade do sistema eleitoral 

brasileiro, parecem-nos, de antemão, equivocadas160, sobretudo se levarmos em conta que 

grande parte da população sequer compreende, com clareza, no que consistem as eleições 

proporcionais ou como funciona o Sistema Eleitoral Brasileiro. 

Ademais, nossa tradicional tendência a produzir políticos individualistas161, o 

que ocasiona o malfadado personalismo eleitoral, certamente seria transportada para o 

surgimento de parlamentares individualistas nas eleições por meio de voto distrital, 

hipótese nefasta que colocaria em xeque a própria democracia, conforme nos alerta FÁBIO 

KONDER COMPARATO: 

“No Brasil, porém, a adoção do voto de maioria, sobretudo na 
modalidade distrital, viria a reforçar a nossa tradicional tendência 
a produzir parlamentares individualistas, que se estabelecem 
politicamente como meros provedores de soluções a problemas 
particulares da clientela. Ou seja, o oposto da verdadeira 
representação republicana democrática, fundada na soberania 
popular e na supremacia do bem comum sobre os interesses 
próprios de indivíduos, grupos ou classes”162.  

                                                           
159 VELLOSO, org., 1996, p. 63/65 
160 “O povo brasileiro é carente de soluções rápidas, imediatas. Sem tardança. Esta é a realidade que não 
podemos ignorar. Quando se elege um Presidente, Governador ou Prefeito, seus eleitores aguardam que em 
um ou poucos meses toda a realidade econômica e social se modifique; quando se cogitou da Constituinte, o 
povo, dela, passou a esperar tudo. As decepções com o governante, como representante popular, por isso 
mesmo, são imediatas. Porque se quer tudo já e agora. São conhecidos os trabalhos de desmitificação nesse 
campo. Ou seja: esforçam-se todos em demonstrar que não é num passe de mágica que se resolvem os 
tormentosos problemas nacionais, ou estaduais ou municipais. Mas o povo não costuma acreditar” (TEMER, 
1994, p. 103).  
161 “Somos muito personalistas, ainda nos colocamos muito sob o ponto de vista – talvez por um vício de 
formação histórica – das individualidades e os partidos, como as bandeiras, os programas e com as idéias, 
ainda não se acham bem definidos” (LIMA SOBRINHO, p. 20). 
162 VELLOSO, org., 1996, p. 65. 
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Não se pretende, por óbvio, defender o sistema atual, sem possibilidade de 

reformas e avanços em pontos sensíveis. Muito menos se pretende, neste tópico e como 

objetivo deste trabalho, uma ode aos partidos, dotar-lhes uma divindade intocável da qual 

não gozam. Definitivamente não.  

Aqueles que concluírem desta maneira demonstrarão manifesta incoerência no 

raciocínio, pois o foco do presente trabalho é justamente criticar a atitude da quase 

unanimidade dos partidos fruto de uma deliberação parlamentar a partir da atuação 

descompromissada, inconstitucional dos partidos políticos na aprovação da Emenda 

Constitucional n.º 52/2006. Os partidos criaram um poder por eles desejado, mas 

manifestamente inconstitucional. O presente trabalho configura, logo, no mínimo em um 

desconforto para os partidos. 

A valorização de que menciono consiste em valorizar os partidos a partir da 

visão dessas associações civis como efetivas representantes dos ideais do povo, verdadeiro 

instrumento de exercício da Democracia e, logo, do poder popular163. 

Além disso, a valorização da ideia de democracia de partidos só atingirá o 

objetivo esperado – de carrear ao povo o exercício do poder político por meio de seus 

representantes – caso os próprios partidos sofram profundas mudanças, sobretudo em suas 

práticas atuais praticamente antidemocráticas, dentre elas a formalização de coligações 

assimétricas, bem como a impossibilidade de participação efetiva e democrática dos 

diretórios municipais e estaduais nas decisões do Diretório Nacional, a necessidade de um 

programa partidário claro e vinculativo a nível nacional, entre outros164. 

                                                           
163 Como visto durante todo o presente estudo, a democracia brasileira atual pode ser chamada de democracia 
de partidos, de maneira que a valorização dos partidos como associações sérias e comprometidas com seu 
programa nacional valoriza, por conseguinte, a participação popular efetiva, verdadeira e, sem embargos, a 
própria democracia. Pensar em sentido contrário, sem qualquer justificativa, atesta inegável desprendimento 
do ideal democrático, conforme sugeriu o Deputado Fernando Coruja (PPS/SC) ao votar a proposta de 
Emenda à Constituição que autorizou as coligações assimétricas: “No meu entendimento, não há como 
prosperar o argumento de que vamos fortalecer os partidos políticos. Pensar assim é partir do pressuposto 
errado. O fortalecimento dos partidos políticos não representa, em absoluto, o fortalecimento da democracia 
do povo”. 
164 “Essas premissas levam à conclusão de que precisamos, com urgência, tentar criar (ou fortalecer) partidos 
sólidos, comprometidos com determinada ideologia político-administrativa, uma vez que o partido há de ser o 
canal condutor a ser percorrido por certa parcela da opinião pública para chegar ao governo e aplicar o seu 
programa. É preciso dar um basta às organizações partidárias descompromissadas com verdadeiro, real e 
efetivo programa de ação, assim como àquelas que, possuindo programa, a ele não atendem. Alguém do povo 
conhece, por acaso, um programa partidário? É pergunta cuja resposta ressalta a ineficiência dos partidos 
como veículo de manifestação dos setores nacionais” (TEMER, 1994, p. 25).     
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Com efeito, a proposta do presente estudo consiste justamente em tirar do 

poder dos partidos uma opção a qual o constituinte originário não lhes concedeu 

expressamente, mas implicitamente, como demonstrado nos tópicos anteriores.  

Nem se pretende afirmar que a simples imposição de coligações simétricas 

resolveria o problema da crise de representação, pois não se pode fazer ouvidos moucos ao 

designado presidencialismo de coalização, a formação de alianças fáticas após as eleições 

para fins de governabilidade, também em desprestígio dos ideais e programas dos partidos, 

prática no mínimo reprovável. 

Em poucas palavras, a valorização dos partidos de que me empenho a tratar 

nesse tópico depende, acima de tudo, na assunção de responsabilidades, compromissos 

sérios por parte dos partidos165.  

De fato, devem ser pensados mecanismos para combater o caciquismo 

intrapartidário (que dificulta sobremaneira a disputa, em convenções partidárias, de 

candidatos novos), exigir maior compromisso dos partidos com seus ideais, exigir um 

Plano de Governo e um programa partidário efetivo e distinguível de um partido quando 

comparado a outro, vinculante e de abrangência nacional, pensar em propostas de como 

compatibilizar os interesses dos partidos em, talvez, um número reduzido destes (tendo em 

vista que não se verifica, na sociedade nacional, mais de 30 – trinta! – ideologias 

demarcadamente distintas), mas em compatibilização ao pluralismo partidário, ou cláusulas 

de barreira, a exemplo da exigência de 5% (cinco por cento) dos votos dados a um partido 

em todo o território nacional para o cargo de Deputado Federal166, entre outros. 

Enfim, há um sem-número de matérias que urgem nossa atenção, reflexão e 

debate por meio de nossos representantes. No entanto – e definitivamente – não seria, a 

                                                           
165 Sobre a missão constitucional dos partidos, aponta MOREIRA REIS: “Se bem que não seja o caminho 
mais rápido para se atingir a plenitude do Estado Democrático, espera-se que o cumprimento adequado das 
normas legais faça com que os partidos políticos cumpram a sua missão junto ao eleitorado, os parlamentos e 
os governos, além de fazer o País chegar a uma Democracia tão livre e tão sincera quanto possível, na lapidar 
frase de Duverger” (VELLOSO, org., 1996, p. 194). 
166 Com relação a essa cláusula de barreira, assevera JORGE CARPIZO: “Mis argumentos son: 1) Un partido 
político debe representar uma corriente ideológica importante del electorado. 2) Se evitarían los partidos-
familia, los partidos-negocio, los partidos-clan. 3) Se obstaculizaría la multiplicación innecesaria de partidos. 
Un sistema atomizado de partidos dificulta la bobernabilidad y los consensos, pero propicia el aventurismo 
político. 4) Para que una disposición de esta naturaleza obtenga los beneficios que se persiguen, sería 
necesario que las alianzas o coaliciones electorales no permitan subsistir a partidos que no cuentan con 
representatividad social y que encuentran en dichas coaliciones un subterfugio para poder eludir el requisito 
que se propone” (CARPIZO, 2009, p. 154). 
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nosso ver, o personalismo eleitoral a saída para a solução da crise de representatividade ou 

para a acentuação da experiência democrática que todos esperamos. 



88 
 

VI. Conclusão 

Em uma conclusão geral sobre o trabalho, assume-se todos os riscos para 

afirmar, sem rodeios, que a Emenda Constitucional n.º 52/2006, que introduziu 

expressamente a liberação de coligações assimétricas, é inconstitucional (artigo 17, § 1º, da 

Constituição167). 

A atividade do constituinte derivado (personificado no Congresso Nacional), 

nesse caso, não se limitou a mera inclusão explicação do alcance que deve ter a liberdade 

de organização partidária na formação de eventuais coligações com vistas a concorrer no 

pleito eleitoral. 

Isso porque a liberdade de criação, organização e funcionamento dos partidos 

políticos não é absoluta, sofrendo mitigações tanto no plano constitucional quanto no plano 

legal. Referidas restrições, como demonstrado, têm a finalidade de nos revelar a proteção a 

outros princípios fundantes da Democracia e do Estado de Direito, constantes nos artigos 

1º a 4º da Constituição de 1988. 

Ora, os partidos devem irrestrito respeito aos direitos humanos, bem como a 

seu caráter nacional, apenas para pinçar dois elementos que permitem sua existência e 

convivência com a Democracia.  

Sendo assim, é óbvio que o estatuto dos partidos não podem prever cláusulas 

restritivas, desabonadoras ou que se ambicionem restringir direitos humanos, pois, como 

visto, não se aceita mais a ideia de Democracia desassociada das garantias fundamentais. 

Sobre este ponto, parece-nos bastante óbvio que a aceitação de inatingibilidade desses 

direitos é quase que unanimemente aceita pelo povo, detentor do poder que o exerce 

conforme a moldura constitucional (supremacia da Constituição). 

O que se pretende mostrar com o presente estudo é a necessária aplicação da 

supracitada ideia – limites intransponíveis, normas inacessíveis ao constituinte derivado - 

                                                           
167  “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados 
os seguintes preceitos: 
(...) 
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem 

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, 
devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”. 
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quando se pretenda analisar a indissociável relação entre Direitos Políticos e participação 

no processo eleitoral igualmente como princípios fundamentais da Democracia. Ou seja, 

não se pode falar em Democracia, atualmente, se não for respeitado um processo eleitoral 

previsível, digno, dentro dos fundamentos constitucionais. 

É evidente que, nessa situação, os desafios são maiores, pois imprescindível a 

digressão e demonstração da inquebrantável relação (dificilmente perceptível de plano) 

entre (i) Direitos Políticos, (ii) existência de partidos como instituto necessário à existência 

de candidatos que, por representação, tomarão as decisões políticas e (iii) o modo como 

esses candidatos apresentar-se-ão aos eleitores. Tudo, ainda, num sistema coerente o qual 

podemos chamar de Sistema Eleitoral Brasileiro, com normas com espeque e integridade 

constitucionais.  

Por esta razão que foram apresentados, ainda que superficialmente, conceitos, 

institutos e instituições nos primeiros capítulos do trabalho, tais como Democracia de 

Partidos, partidos políticos, elementos essenciais dos partidos, coligações, Sistema 

Eleitoral Brasileiro, Justiça Eleitoral, princípio federativo. Só a partir de uma visão íntegra 

e constitucionalmente justificada de todos esses preceitos é que podemos nos arriscar a 

examinar a (in)constitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 52/2006 com o mínimo 

de compromisso constitucional. 

Com efeito, as exigências legais e constitucionais para a criação de partidos 

políticos – dentre elas, (i) o apoiamento do povo em diversos Estados, (ii) a necessidade de 

seu caráter nacional e (iii) de um plano de governo a nível federal (programa ideológico do 

partido, modo como anuncia seu atuar em nível federal) – guardam intrínseca relação com 

a continuidade da Federação, princípio alçado a cláusula pétrea pelo constituinte originário, 

mandamento constitucional fundante da República.  

Assim, a possibilidade de existência de coligações assimétricas consiste em 

reforma constitucional tendente a abolir a forma federativa do Estado (nação). Isso porque, 

sob a justificativa casual, casuística da Emenda Constitucional simplesmente explicitar o 

alcance do entendimento de liberdade partidária, em verdade criou novo direito 

inconstitucional aos diretórios estaduais dos partidos, na medida em que liberou essas 

organizações regionais de seguirem o programa ideológico partidário a nível nacional. 
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A existência de coligações assimétricas viola, portanto, o pacto federativo, 

tanto na relação “poder central-poder regional”, tendo em vista que prevê nova 

competência aos Estados (por meio dos partidos que podem se coligar regionalmente, com 

interesses unicamente locais) em detrimento da competência central, ferindo a sensível 

distribuição de competências exaustivamente levada a efeito pelo constituinte originário; 

quanto na relação “poder regional-poder regional”, na medida em que possibilita a 

existência de ideais separatistas, de secessão, em razão do privilégio dos interesses 

regionais na formação de coligações assimétricas nos Estados.  

Como se não bastasse, a eleição, diferentemente do ideário do constituinte 

derivado que permeou a aprovação da Emenda Constitucional n.º 52/2006, não é evento 

episódico, conjuntural, casuístico; trata-se de processo democrático por meio do qual se 

observa a cristalização de um dos mais relevantes Direitos Políticos e que tem 

consequências transcendentais para a Democracia e para a manutenção do exercício do 

poder pelo povo e para o povo. 

Em outras palavras, há um mínimo de coerência, integridade, ética, simetria a 

ser seguida em reformas constitucionais e na prática política, sob pena da atividade 

legiferante caminhar no malfadado caminho da inconstitucionalide. 

Deve ser esclarecido, por fim, que a liberdade organizacional dos partidos não 

resta suprimida com a observância da verticalização de coligações, pois não há 

compulsoriedade na formalização de alianças regionais ou nacionais, mas apenas se exige 

uma lógica mínima a ser seguida a partir da ideia de Democracia Constitucional. 

De tal modo que a Democracia, vista sob o aspecto institucional, não pode 

levar melhor sorte do que se voltar para a garantia de um sistema verdadeiramente 

representativo, edificado em partidos políticos ideologicamente comprometidos com seus 

eleitores. 

Não há outro raciocínio lógico que se afaste da premissa de que os programas e 

direções partidárias devem ser os mesmos em âmbito federal e estadual, pois o Sistema 

Eleitoral Brasileiro, a partir da Constituição e difundido na legislação infraconstitucional, 

exige uma certa conduta: a vedação de coligações assimétricas. 



91 
 

VII. Referências bibliográficas 

AGRA, Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um Atentado ao Poder 

Reformador. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000. 

AMADO, Gilberto. Eleição e Representação. Rio de Janeiro: Ariel, 1931. 

ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2ª ed., 3ª tir., São Paulo: Malheiros, 2004. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O Conteúdo Jurídico do Princípio da 

Igualdade. 3ª ed., 19ª tir. São Paulo: Método, 2010. 

MELLO, Osvaldo Aranha Bandeira de. A Teoria das Constituições Rígidas. 2ª ed. São 
Paulo: Bushatsky, 1980. 

BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Trad. De José Manuel M. 
Cardoso da Costa. Coimbra: Livraria Almedina, 1994.  

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004.  

BASTOS, Celso Ribeiro; BRITTO, Carlos Ayres. Interpretação e Aplicação das Normas 

Constitucionais. São Paulo: 1982. 

BOBBIO, Norberto. Liberalismo y DemocraciaDemocracia. 4a. Trad., José F. Fernández 
Santillán. México: FCE, 1989.  

BONAVIDES, Paulo. A Constituição Aberta. 3a. ed., São Paulo: Malheiros, 2004.  

______. Curso de direito constitucional. 22ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2008. 

BORGES, Edinaldo de Holanda. A Teoria da DemocraciaDemocracia e o Estado de 

Direito. São Paulo: NewBook, 2010.  

BRITTO, Carlos Ayres. A Constituição e os limites de sua reforma. Revista Latino-
Americana de Estudos Constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, jan./jun., 
2003, nº 1.  

CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral. Barueri: 
Manole, 2004. 

CALCINI, Fábio Pallaretti. Limites ao Poder de Reforma da Constituição: o embate 

entre gerações. Campinas: Millennium, 2009. 

CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. 9ª 
ed., São Paulo: Atlas, 1987. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação ao legislador. Coimbra: 
Coimbra Ed., 1982. 



92 
 

CAPPELLETTI, Mauro. O Controle Judicial de Constitucionalidade das Leis no 

Direito Comparado. 2ª ed. Porto Alegre: Fabris, 1984.  

CARPIZO, Jorge. Concepto de DemocraciaDemocracia y Sistema de Gobierno em 

América Latina. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. 

COLLIARD, Claude-Albert. Libertés publiques. 7a. ed., Paris: Dalloz, 1989. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 1996.  

DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. Tradução: Julieta Campos, Enrique 
González Pedrero. México: FCE, 1957. 

DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução: Nelson Boeira. 1ª ed., São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. 

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. 2ª ed., 
São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

ELY, John Hart. Democaria e Desconfiança, uma teoria do controle judicial de 

constitucionalidade. Tradução: Juliana Lemos. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  

FÉDER, João. Estado sem Poder. São Paulo: Max Limonad, 1997.  

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, 

Decisão, Dominação. 5ª ed., São Paulo: Editora Atlas S.A., 2007.  

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 7ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011. 

GUASTINI, Ricardo. La costituzione come limite ala legislazione. Revista Analisi e 
diritto, 1998. 

GUIDE, Mário Luiz. Democracia e Partidos no Brasil. São Paulo: Alaúde, s/d.  

HESSE, Konrad.  A força normativa da Constituição.  Trad. Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Safe, 1991.   

JÚNIOR, Carlos Gonçalves.  Atividade Normativa da Justiça Eleitoral.  Tese de 
Doutorado em Direito. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2013.  

KELSEN, Hans. A DemocraciaDemocracia. Tradução: Vera Barkow. 2ª ed., São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 

LAPORTA, Francisco J (ed.). Constitución: problemas filosóficos. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos e Constitucionales, 2003. 

MADRID H., Miguel de La. Constitución, Estado de derecho y democraciademocracia. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. 



93 
 

MENDES, Antônio Carlos. Introdução à Teoria das Inelegibilidades. São Paulo: 
Malheiros, 1994.  

MIRANDA, Jorge. Contributo para uma Teoria da Inconstitucionalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1996. 

MIRANDA, Pontes de. DemocraciaDemocracia, Liberdade, Igualdade (os três 

caminhos). 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1979. 

MORO, Sérgio Fernando. Desenvolvimento e Efetivação Judicial das Normas 

Constitucionais. São Paulo: Max Limanad, 2001. 

RAMOS, Dircêo Torrecillas (coord.). O Federalista Atual. Belo Horizonte: Arraes 
Editores, 2013. 

RIBEIRO, Fávila. Pressupostos constitucionais do direito eleitoral: no caminho da 

sociedade participativa. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1990. 

RIBEIRO, Paulo de Tarso R. Direito e Processo: razão burocrática e acesso à justiça. 

São Paulo: Max Limonad, 2002. 

SAMPAIO, Nelson de Sousa. O Poder de Reforma Constitucional. 3ª ed. Belo 
Horizonte: Nova Alvorada, 1995. 

SILVA FILHO, Derly Barreto e. Controle dos Atos Parlamentares pelo Poder 

Judiciário. São Paulo: Malheiros, 2003. 

SILVA, José Nepomuceno da. As alianças e coligações partidárias. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. 

LIMA SOBRINHO, Barbosa. Sistemas Eleitorais e Partidos Políticos. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1956.  

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Verticalização, cláusula de barreira e pluralismo 

político: uma crítica consequencialista à decisão do STF na ADIN 3685. Interesse 
Público, Porto Alegre, v. 37, 2006. 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 3a. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013.  

SUSTEIN, Cass R. A Constituição Parcial. Tradutor: Manassés Teixeira Martins, Rafael 
Triginelli. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.  

TEMER, Michel. Constituição e Política. São Paulo: Malheiros, 1994. 

______. Elementos de Direito Constitucional. 12ª ed., São Paulo: Malheiros, 1996. 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Org.). Direito 

Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.  

VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de Direito 

Eleitoral. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 



94 
 

VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua Reserva de Justiça: um ensaio sobre os 

limites materiais ao poder de reforma. São Paulo: Malheiros, 1999. 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. São Paulo: Revista Direito GV, 4 (2), p. 441-

464, jul-dez 2008.  


	PRÉ-TEXTO André Santos Silva
	TEXTO-André Santos Silva

