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RESUMO 

 
 
Nos últimos anos, o tema da representação política no contexto brasileiro adquiriu 
maior relevância na pauta nacional a partir das manifestações de rua que eclodiram 
por todo o Brasil em junho de 2013. A presente dissertação tem os objetivos de 
analisar o dever dos partidos de assegurar a autenticidade do sistema representativo 
sob a perspectiva intrapartidária e de verificar o significado da expressão “igualdade 
de oportunidades” no direito eleitoral e partidário brasileiro e sua aplicação. A 
metodologia adotada consiste em pesquisa qualitativa, por meio do método lógico-
dedutivo de abordagem. A coleta dos documentos e bibliografias foi realizada por 
meio de pesquisa em livros, periódicos, jurisprudências e artigos armazenados em 
arquivos públicos, bibliotecas e sites eletrônicos na Internet. O estudo mostra-se 
relevante em face da perda de confiança nos partidos políticos para a melhoria da 
democracia representativa brasileira, bem como a intervenção do Supremo Tribunal 
Federal na legislação eleitoral em nome de um chamado equilíbrio da igualdade 
política. Nesse contexto, resta à ciência investigar as causas da falha dos partidos 
políticos no cumprimento do dever de assegurar a autenticidade do sistema 
representativo e verificar o que se entende pela expressão “igualdade política”. O 
trabalho foi dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo tem a função de 
delimitar o horizonte de compreensão a respeito de conceitos e questões 
fundamentais ao tema. O segundo capítulo tem o escopo de analisar o dever dos 
partidos de assegurar o sistema representativo sob a perspectiva do princípio da 
democracia intrapartidária. O terceiro capítulo se ocupa em verificar o significado da 
expressão “igualdade de oportunidades” no direito eleitoral e partidário brasileiro e 
sua aplicação. O quarto capítulo trata da análise do conteúdo da última reforma 
eleitoral realizada em 2015, bem como a PEC do Senado Federal nº 36/2016. 
 

Palavras-chaves: representação política – democracia intrapartidária – igualdade de 
oportunidades



 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

In recent years, the theme of political representation in the Brazilian context has 
become more relevant in the national agenda, based on the street demonstrations 
that broke out across Brazil in June 2013. The present dissertation aims to analyze 
the parties' duty to ensure Authenticity of the representative system from an 
intraparty perspective and to verify the meaning of the term "equal opportunities" in 
Brazilian electoral and party law and its application. The Methodology consists of 
qualitative research, through the logical-deductive method of approach. The 
collection of documents and bibliographies was conducted through research in 
books, journals, case law and articles stored in public archives, libraries and 
electronic websites. The study is relevant in the face of the loss of confidence in 
political parties to improve representative Brazilian democracy, as well as the 
intervention of the Federal Supreme Court in electoral legislation in the name of a so-
called balance of political equality. In this context, it remains for science to investigate 
the causes of the failure of political parties to fulfill the duty of ensuring the 
authenticity of the representative system and to verify what is meant by the term 
"political equality". The work was divided into four chapters. The first chapter has the 
function of delimiting the horizon of understanding about concepts and questions 
fundamental to the theme. The second chapter has the scope of analyzing the duty 
of the parties to secure the representative system from the perspective of intraparty 
democracy principle. The third chapter is concerned with verifying the meaning of the 
term "equal opportunities" in Brazilian electoral and party law and its application. The 
fourth chapter deals with the analysis of the content of the last electoral reform 
carried out in 2015, as well as PEC from the Federal Senate nº 36/2016. 
 

Keywords: political representation - intra-party democracy - equal opportunities 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o tema da representação política no contexto 

brasileiro adquiriu maior relevância na pauta nacional a partir das 

manifestações de rua que eclodiram por todo o Brasil em junho de 2013. 

Naquele momento milhões de manifestantes se reuniram para reivindicar 

diversas demandas, condenando a presença de partidos políticos e outras 

entidades representativas nas manifestações.1 

Ainda naquele ano, enquanto as ruas eram tomadas por manifestantes 

insatisfeitos com a representação política, o Congresso Nacional aprovou leis 

contrárias às pautas das manifestações, frustrando o clamor da população. 

Esse é o caso da aprovação da Lei nº 12.830/2016 que limita o poder de 

investigação do Ministério Público, afrontando diretamente uma das pautas dos 

protestos.2 

A desconfiança nos partidos políticos e no parlamento, já evidenciada 

nessas manifestações, se verificou não apenas em matérias jornalísticas, mas 

também nos resultados de pesquisas de opinião pública realizadas em 

momentos posteriores a junho de 2013. 

                                                      
1   Para ilustrar o momento político da época, cabe aqui citar reportagens jornalísticas publicadas sobre o 

tema: “Convocados pelas redes sociais, os protestos de junho de 2013 levaram centenas de milhares 
de brasileiros às ruas e sacudiram a política do país. Sem o comando tradicional dos partidos políticos, 
no dia 17 de junho, as manifestações em nove capitais e 16 outras cidades mobilizaram quase 300 mil 
pessoas. [...] Nas ruas os manifestantes gritavam slogans contra a corrupção, os governos e os 
políticos, que viraram alvo dos protestos.” (VILLELA, Gustavo. O Brasil foi às ruas em junho de 
2013. Jornal O Globo, Rio de janeiro, 15 mai. 2014. Disponível em: 
<http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/o-brasil-foi-as-ruas-em-junho-de-2013-12500090>. 
Acesso em: 05/10/2016); “[...] eles querem renovar a política e o tipo de partidos e políticos atuais. 
Por isto o tema de uma reforma política inicialmente não lhes atraiu - a reforma seria feita pelos 
políticos que estão aí, que eles estão contestando. Não se sentem representados no quadro político 
institucional existente, eles não têm canais de expressão.” (BERADA, Marcelo. Após atos, governo 
não tem interlocutores. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jul. 2013. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-atos-governo-nao-tem-interlocutores,1053152>. 
Acesso em: 05/10/2016). 

2   A polêmica em torno do poder de investigação pelo Ministério Público teve inicio a partir da 
tramitação da PEC nº 37 que visava reduzir seu âmbito de investigação criminal. Após grande pressão 
por parte dos manifestantes em 2013 a PEC nº 37 foi rejeitada na Câmara dos Deputados por 430 
votos a 9, conforme matéria jornalística da época: “A PEC 37 era uma das matérias em tramitação na 
Casa mais atacadas pelas recentes manifestações nas ruas do País” (COLETTA, Ricardo Della, 
CARDOSO, Daiene. Após pressão popular, PEC 37 é derrubada no Congresso. O Estado de S. 
Paulo, São Paulo, 25 jun. 2013. Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-
pressao-popular-pec-37-e-derrubada-no-congresso,1046936>. Acesso em: 10/02/2017).  No entanto, 
em total contradição com a votação que derrubou a PEC 37, o Congresso Nacional aprovou o texto da 
Lei nº 12.830/2016 com o mesmo intuito de limitar o poder de investigação do Ministério Público. 
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Em pesquisa de opinião encomendada pela Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB ao Instituto DATAFOLHA, realizada entre os dias 09 e 13 de 

junho de 2015, apurou-se que 91% dos entrevistados não confiavam nos 

partidos políticos e 82% dos entrevistados não confiavam no Congresso 

Nacional.3 

No mesmo sentido, segundo pesquisa de opinião pública elaborada 

pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística – IBOPE, realizada entre 16 e 

22 de julho de 2015, o Congresso Nacional ocupava o penúltimo lugar (22 

pontos), enquanto que os partidos políticos mantiveram a última colocação do 

ranking de confiança dos entrevistados (17 pontos).4  

Tanto a mídia nacional5 como autores do meio acadêmico6 passaram a 

denominar esse contexto de descrédito e desconfiança nos partidos políticos e 

                                                      
3    Quanto à metodologia adotada na elaboração do levantamento, segundo o Instituto DATAFOLHA, a 

pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de junho com 2.125 pessoas em 135 municípios brasileiros. 
Margem de erro de mais ou menos dois pontos. (Instituto de Pesquisa DATAFOLHA. Índice de 
confiabilidade. Publicado em 08 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2015/07/Apresenta%C3%A7%C3%A3o1-ref-e-conf.pdf.> Acesso em: 
05/10/2016). 

4    Trata-se da pesquisa que mediu o índice de confiança social da população. Quanto à metodologia 
adotada para a realização da pesquisa, o IBOPE informou que ouviu 2.002 pessoas, entre 16 e 22 de 
julho de 2015, com mais de 16 anos em 142 municípios. (IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião e 
Estatística. Pesquisa ICS – Índice de Confiança Social. Publicada em 30/07/2015. Disponível em: 
<http://www.ibopeinteligencia.com/arquivos/antigos/ics_brasil.pdf>. “Em uma escala que vai de 0 a 
100, sendo 100 o índice máximo de confiança, os Partidos Políticos mantêm a última colocação do 
ranking, com 17 pontos, praticamente metade do índice que obtiveram em 2010 (33 pontos) e 13 
pontos a menos do que no ano passado. O Congresso Nacional continua com a penúltima colocação, 
posição agora compartilhada com a Presidente da República, que até 2012 oscilava entre a terceira e a 
quarta posição.” (IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística. Pesquisa ICS – Índice de 
Confiança Social. Publicada em 30/07/2015. Disponível em: 
<http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/instituicoes-politicas-perdem-ainda-mais-a-
confianca-dos-brasileiros/>. Acesso em: 05/10/2016). 

5    Para exemplificar a ampla difusão da expressão “crise de representatividade” na mídia brasileira ao 
longo dos anos, cabe aqui fazer referência aos seguintes editoriais de jornais de grande circulação 
nacional: Editorial do jornal O Globo, publicado em 18/06/2013, com o título “A crise de 
representatividade dos partidos” (Disponível em: < http://oglobo.globo.com/opiniao/a-crise-de-
representatividade-dos-partidos-8719544>. Acesso em: 07/08/2016); e o editorial do jornal O Estado 
de São Paulo, publicado em 12/07/2016, com o título “A crise de representatividade” (Disponível em: 
< http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-crise-de-representatividade,10000062321>. Acesso 
em: 07/08/2016). Em ambas as matérias jornalísticas encontram-se, respectivamente, expressões 
como: “[...] divórcio crescente entre partidos e eleitores” (Editorial O Globo) e “[...] estado de 
morbidez da política tupiniquim [...]” (Editorial O Estado de São Paulo), entre outras, tendo todas elas 
em comum a tendência em reportar uma situação de deteriorização da representação política brasileira 
ao longo do tempo. Ademais, o sítio eletrônico “Âmbiente Jurídico” publicou artigo intitulado “A 
fragmentação partidária e a crise de representação política”.  Nesse artigo, afirma o autor que “[...] Os 
partidos políticos deveriam assumir um papel de extremo relevo no exercício da representação. 
Contudo, a realidade política brasileira não parece se conformar de maneira adequada aos 
posicionamentos teóricos acerca dos sistemas partidários. O que acarreta em diversos vícios, como a 
inoperatividade das agremiações, a crise da representação autêntica, desafios da governabilidade etc.” 
(RODRIGUES, Lucas Trompieri. A fragmentação partidária e a crise de representação política. 
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no parlamento de “crise de representatividade”, ou seja, a ausência de 

semelhança entre as opiniões políticas dos cidadãos e as dos partidos e 

parlamentares. 

Em resposta às manifestações e ao descrédito da opinião pública, o 

parlamento vem apresentando e debatendo diversas propostas de mudanças 

do procedimento eleitoral brasileiro. Até a data da apresentação da presente 

dissertação, a alteração mais relevante levada a cabo pelo parlamento 

consistiu na chamada “reforma eleitoral”, promulgada através da Lei nº 13.165 

de 29 de setembro de 2015, alterando regras de procedimento das eleições 

Municipais de 2016. 

Os debates mais recentes sobre o tema ocorrem em torno da proposta 

de instituição de nova cláusula de barreira, trazida à pauta por meio do projeto 

de emenda à constituição (PEC) nº 36, de 2016 que alteraria os §§ 1º, 2º e 3º, 

do art. 17 da Constituição Federal e a ele acrescentaria os §§ 5º, 6º, 7º e 8º, 

para autorizar distinções entre partidos políticos, para fins de funcionamento 

parlamentar, com base no seu desempenho eleitoral. 

 Contudo, em que se pese a tentativa do parlamento de apresentar 

respostas aos anseios da população, a mudança que causou as alterações 

mais sensíveis no processo eleitoral não decorreu de ato legislativo, mas sim 

da decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada no curso da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.650/2015, que restringiu o financiamento de 

campanhas eleitorais por pessoas jurídicas.7 

                                                                                                                                                            
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 124, maio 2014. Disponível em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14724>. Acesso em: 05/10/2016). 

6  Para demonstrar a difusão do uso da expressão “crise de representação” pela comunidade acadêmica, 
cabe aqui indicar, a título de exemplo, alguns trabalhos científicos que versam sobre o tema: NETO, 
Saul de Oliveira Sichonany. Da crise de representatividade e das manifestações de junho de 2013 
à regulamentação do direito de participação social. Dissertação de mestrado. Santa Maria: 
Universidade Federal de Santa Maria. 2015; DA ROCHA, Barbara Rodrigues. Estado Democrático 
de Direito no Brasil: A crise da representatividade e a democracia participativa como 
mecanismo para o seu efetivo exercício. Dissertação de mestrado. Fortaleza: Universidade de 
Fortaleza. 2014. 

7  O Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do ministro relator, Luiz Fux, julgou 
procedente em parte o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650, 
declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de 
pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. (BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4.650/DF. Diário da Justiça Eletrônico. 24/02/2016. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E
+E+4650%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4650%2EACMS%2E%29&ba
se=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/csftfk4>. Acesso em: 05/03/2017.  p. 38).  
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Não é exagero afirmar que o precedente firmado na ADI 4.650/DF 

corresponde a um divisor de águas no direito constitucional brasileiro, pois 

altera de forma significativa o modelo de financiamento partidário e de 

campanhas eleitorais até então vigentes. Naquela ocasião, o fundamento 

utilizado pelo Ministro Relator da ADI 4.650/DF para declarar a 

inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados na ação foi 

justamente o desequilíbrio à igualdade política. 

Pelos fatos trazidos até aqui, o que se evidencia é a perda de confiança 

nos partidos políticos para a melhoria da democracia representativa brasileira, 

bem como a intervenção do Supremo Tribunal Federal na legislação eleitoral 

em nome de um chamado equilíbrio da igualdade política. Assim, resta à 

ciência investigar as causas da falha dos partidos políticos no cumprimento do 

dever de assegurar a autenticidade do sistema representativo, previsto no art. 

1º da Lei 9.096/1995; e verificar o que se entende, ou o que se deve entender, 

pela expressão “igualdade política”, avaliando de que forma esse instituto de 

aplica ao Direito Eleitoral brasileiro. 

Nesse contexto, dentre as diversas hipóteses que podem ser formuladas 

para explicar o problema de representação evidenciado, destacam-se duas 

para os fins do presente trabalho. A primeira sugere que o problema de 

representatividade decorre de um déficit de democracia intrapartidária e a 

segunda que há uma insegurança a respeito da compreensão da expressão 

igualdade de oportunidades na jurisprudência nacional. 

Destarte, a presente dissertação tem os objetivos de: 1) Analisar o dever 

dos partidos de assegurar a autenticidade do sistema representativo, imposto 

pelo Art. 1º da Lei 9.096/95,8 sob a perspectiva intrapartidária; e 2) Verificar o 

significado da expressão “igualdade de oportunidades” no direito eleitoral e 

partidário brasileiro e sua aplicação. 

O primeiro capítulo dessa dissertação tem a função de definir os 

conceitos e questões fundamentais à compreensão do tema, possibilitando o 

cumprimento dos objetivos traçados anteriormente. 
                                                      
8   Art. 1º da Lei 9.069/95: O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, 

no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos 
fundamentais definidos na Constituição Federal (BRASIL. Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. 
Diário Oficial da União. Seção 1. 20/9/1995, Página 14545. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9096.htm>. Acesso em: 18/02/2017). 
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Ao segundo capítulo incumbe cumprir o primeiro objetivo do presente 

trabalho, ou seja, analisar o dever dos partidos de assegurar o sistema 

representativo, sob a perspectiva do princípio da democracia intrapartidária. 

Para tanto, além de estabelecer a relação entre democracia, partidos políticos 

e a formação da representação política, se analisará as normas estatutárias de 

alguns partidos políticos brasileiros. 

Ao terceiro capítulo caberá tratar do significado da expressão “igualdade 

de oportunidades” no direito eleitoral e partidário brasileiro, bem como dos 

instrumentos para sua concretização, a saber, o direito ao fundo partidário e o 

direito de antena. Ao final avaliar-se-á a cláusula de barreira como forma de 

limitação da igualdade de oportunidades. 

O quarto capítulo tratará do conteúdo da última reforma eleitoral 

realizada em 2015 e do teor da PEC do Senado Federal nº 36/2016 nos pontos 

em que contribuem ou limitam a democracia intrapartidária e a igualdade de 

oportunidades. 

A relevância da presente dissertação se verifica na medida em que 

busca reunir o conhecimento preliminar necessário à elaboração de propostas, 

não apenas de alteração legislativa, mas também de aplicação de princípios no 

âmbito jurisdicional, possibilitando um juízo técnico por parte do julgador de 

adequação entre as normas de Direito Eleitoral e da Constituição Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


