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RESUMO 

 

 

Braga, Claudio Mendonça. O caráter nacional dos partidos políticos na Federação 

brasileira. 2009. 146 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

 

 

O objetivo da presente dissertação é analisar o dispositivo constitucional brasileiro que 

prescreve a organização dos partidos condicionados ao caráter nacional. Inicialmente, 

serão estudados aspectos gerais a respeito dos partidos políticos, essenciais ao presente 

estudo. Passa-se, então, à análise da evolução histórica do sistema partidário brasileiro, 

desde o Império até os dias atuais, tendo por base o regime constitucional vigente e como 

ênfase o grau de nacionalização dos partidos políticos em cada período. Posteriormente, 

busca-se estabelecer a relação entre federalismo e partidos políticos, a fim de propiciar a 

compreensão das implicações do federalismo no sistema partidário. Serão estudadas, então, 

outras características do sistema político brasileiro que influenciam o grau de 

nacionalização dos partidos políticos. Com base nas análises anteriores, se buscará 

compreender o conteúdo do preceito do caráter nacional dos partidos políticos, abordando 

a pertinência de se permitir a instituição de partidos regionais no Brasil. 

 

Palavras-chave: Partidos políticos. Sistemas partidários. Caráter nacional. Federalismo. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Braga, Claudio Mendonça. Der Nationalcharakter der politischen Parteien im 

brasilianischen Staatenbund.  2009. 146 S. Master-Arbeit – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der brasilianischen 

Verfassungsbestimmung, die die Organisation der Parteien im Sinne des Nationalcharakter 

vorschreibt. Zunächst werden allgemeine Aspekte im Zusammenhang mit den politischen 

Parteien untersucht, die für diese Arbeit wesentlich sind. Sodann wird die historische 

Entwicklung des brasilianischen Parteiensystems von der Kaiserzeit bis zum heutigen Tage 

auf der Grundlage des geltenden Verfassungsrechts mit Schwerpunkt auf das Mass der 

Nationalisierung der politischen Parteien in jeder Periode beleuchtet. Danach wird 

versucht, eine Beziehung zwischen Föderalismus und politischen Parteien herzustellen, um 

die Auswirkungen des Föderalismus auf das Parteiensystem zu verstehen.   Sodann werden 

andere Merkmale des brasilianischen Parteiensystems studiert, die das Mass der 

Nationalisierung der politischen Parteien beeinflussen. Auf Grund der vorangegangenen 

Studien wird versucht, den Inhalt der Vorschrift des Nationalcharakter der politischen 

Parteien zu verstehen, indem die Zweckmässigkeit, die Gründung regionaler Parteien in 

Brasilien zu erlauben, behandelt wird. 

 

Schlüsselwörter:  Politische Parteien. Parteiensysteme. Nationalcharakter. Föderalismus. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, no parágrafo único de 

seu artigo 1º, consagra o princípio da soberania popular ao estabelecer que “todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”. Depreende-se, portanto, que a constituição pressupõe a democracia 

representativa, buscando fortalecer a democracia participativa, por meio de institutos como 

a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo (previstos no artigo 14 da constituição). A 

democracia representativa pressupõe a existência de instituições que disciplinem a 

participação popular no processo político, tais como: direitos políticos, partidos políticos e 

sistema eleitoral. 

 

Tendo em vista a sua estreita ligação com o funcionamento da 

democracia representativa, o estudo dos sistemas eleitorais exerce “um papel fundamental 

como subsídio para o aprimoramento dos regimes democráticos e para a melhor 

compreensão dos sistemas políticos”.1 Nesse contexto, a compreensão a respeito dos 

partidos políticos possui relevante posto na teoria constitucional, que pode ser verificado 

por seu destaque, uma vez que na Constituição Federal lhes é dedicado um capítulo 

próprio, sendo um dos cinco que compõem o Título II (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais). 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil traz, em seu artigo 17, 

a disciplina dos partidos políticos, conferindo-lhes algumas características, dentre as quais 

se destaca o caráter nacional (inciso I), embora o texto constitucional não forneça, com 

precisão, a forma pela qual deva ser aplicada tal regra. 

 

                                                 
1
 Virgílio Afonso da Silva, Sistemas eleitorais: tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao caso 

brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1999, p. 21. 
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Assim sendo, tradicionalmente podem ser apontados dois aspectos a 

serem resguardados com o caráter nacional dos partidos políticos, conforme aponta Manuel 

Gonçalves Ferreira Filho: “Estão, contudo, obrigados a ter caráter nacional, quer dizer, são 

proibidos os partidos regionalistas, ficam proibidos de receber recursos financeiros de 

entidades ou governos estrangeiros, ou subordinarem-se a estes.”2 

 

Assim, a primeira acepção do caráter nacional diz respeito à 

impossibilidade de formação de partidos regionais. Em um segundo sentido, o caráter 

nacional indica que os partidos políticos devem mostrar-se totalmente independentes de 

quaisquer vínculos com Estados ou organizações estrangeiras. 

 

Concentrando nossa reflexão na primeira acepção, pode-se notar que a 

legislação infraconstitucional acatou a tese de que o caráter nacional dos partidos políticos 

encerra a impossibilidade de criação de partidos regionais, tendo em vista que a Lei n° 

9.096, de 19 de setembro de 1995, em seu artigo 7º, fornece definição legal, portanto 

infraconstitucional, do caráter nacional dos partidos políticos. O legislador 

infraconstitucional, dessa forma, fez aquilo que o constituinte se absteve de fazer: forneceu 

critérios para a constituição de um partido de caráter nacional.  

 

Conforme visto, a análise do significado da obrigatoriedade do caráter 

nacional dos partidos políticos em uma federação mostra-se extremamente relevante para o 

Direito Constitucional contemporâneo. Diante disso, surge o núcleo da pesquisa a ser 

desenvolvida no presente plano: qual o conteúdo e a extensão da expressão caráter 

nacional, que a constituição atribuiu como necessário para os partidos políticos no Brasil e 

de que maneira a dinâmica partidária brasileira cumpre esse preceito. 

 

Por um lado, pode-se entender que a vedação de partidos regionais seria 

necessária para a proteção da própria federação, uma vez que tais agremiações poderiam 

estimular ímpetos separatistas, colaborando, em tese, para o comprometimento da unidade 

nacional. Por outro lado, contudo, pode-se chegar à conclusão de que a existência de 

partidos regionais poderia ser salutar para o bom funcionamento da própria federação, uma 

vez que propiciaria um foro adequado para a discussão de temas regionais e locais, 

                                                 
2
 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de direito constitucional, 30. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
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fortalecendo as unidades subnacionais e, assim, a própria forma federativa de Estado. 

Desse modo, o tema a ser estudado não está apenas relacionado ao sistema partidário, mas 

também guarda relação com o próprio conceito de forma federativa de Estado. 

 

O caráter nacional deve ser compreendido na medida em que se 

relaciona com outros preceitos constitucionais, tais como a liberdade partidária, a 

autonomia e a democracia partidária, bem como com o próprio caráter federativo do 

Estado brasileiro. 

 

Conseqüentemente, este estudo busca enfrentar os seguintes problemas: o 

sistema partidário brasileiro está estabilizado em bases nacionais? Dentro da atual 

sistemática constitucional brasileira, a existência de partidos políticos regionais seria 

factível para a consolidação da federação, ou, ao contrário, poderia comprometê-la?  

 

Conforme visto, tal discussão mostra-se relevante no atual cenário do 

Direito Constitucional brasileiro, ainda mais porque se torna objeto de discussões 

casuísticas – observada, por exemplo, no caso recente da adoção e posterior abolição da 

verticalização das coligações partidárias –, que não colaboram para a consolidação de 

instituições políticas importantes para o desenvolvimento do país. 

 

Apesar de se tratar de um trabalho de Direito Constitucional, dada a 

natureza do tema, necessário será o diálogo com outras áreas, em especial a História e a 

Ciência Política. Isso se deve ao fato da dogmática jurídica não ser suficiente para o 

enfrentamento da questão objeto do presente trabalho, que terá como importante missão a 

análise da realidade política e constitucional do Brasil, a ser contextualizada por meio de 

sua evolução histórica. 

 

No que diz respeito à dinâmica das instituições políticas alinhadas pelo 

Direito Constitucional, é necessário que se recorra a estudos da Ciência Política. Entendo 

que essas duas disciplinas não devem estar dissociadas, sob pena de empobrecimento 

científico de ambas. Vale aqui mencionar a citação de Virgílio Afonso da Silva: “Ignorar o 

fenômeno político faz com que os juristas tenham dificuldades em compreender a própria 

                                                                                                                                                    
127. 
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aplicação da constituição.”3 Na mesma linha de raciocínio, Paulo Bonavides aponta o 

vínculo estreito entre as duas áreas do conhecimento: “É com a Ciência Política, fora das 

Ciências Jurídicas, que o Direito Constitucional mantém mais apertados vínculos.”4 

 

Da mesma maneira, o estudo da evolução histórica do sistema partidário 

brasileiro se mostra necessário. Paulo Bonavides aponta a importância do método histórico 

no estudo do Direito Constitucional: 

 

“O método histórico dispensa máxima atenção ao processo de evolução das leis, em 

cujo exame interpretativo entra acuradamente, com vistas voltadas também para a 

importância dos elementos sociológicos subsidiários que influem no caráter da 

legislação. Com relação ao Direito Constitucional, esse método costuma seguir cada 

preceito na sua origem, formação e evolução, valendo-se da história das instituições e 

das idéias políticas como instrumento eficaz de compreensão e interpretação de todo o 

sistema normativo fundamental.”5 

 

Desse modo, o Capítulo 2 abordará aspectos gerais a respeito dos 

partidos políticos, essenciais ao presente estudo: a origem histórica, sua conceituação, 

algumas classificações que se mostram úteis à presente análise, a sua organização e a sua 

natureza jurídica. 

 

O Capítulo 3 abordará a evolução histórica do sistema partidário 

brasileiro, desde o Império até os dias atuais, tendo por base o regime constitucional 

vigente e, como ênfase, o grau de nacionalização dos partidos políticos em cada período. 

 

No Capítulo 4, buscarei estabelecer a relação entre federalismo e partidos 

políticos. Nesse sentido, inicialmente, serão abordados aspectos gerais do Estado federal, 

como sua origem e formação, suas características essenciais e, em especial, o grau de 

autonomia das unidades da federação. Esse estudo se mostra importante, a fim de propiciar 

a compreensão das implicações do federalismo no sistema partidário. Com essa base, serão 

estudados, em diversos períodos brasileiros e em outros Estados federais, a dinâmica de 

                                                 
3 Virgílio Afonso da Silva, “Partidos e reforma política”, Revista Brasileira de Direito Público 11 (2005), 

p. 9. 
4  Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, 11. ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 34. 
5  Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, p. 37. 
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nacionalização versus regionalização dos partidos e dos sistemas partidários. Além disso, será 

abordada a influência dos sistemas partidários estaduais no plano nacional. 

 

No Capítulo 5, serão estudadas outras características do sistema político 

brasileiro que influenciam o grau de nacionalização dos partidos políticos. Para tanto, será 

realizada sucinta análise da possibilidade de realização de coligações partidárias, dos 

institutos da cláusula de barreira e fidelidade partidária, bem como da dinâmica de governo 

que ficou conhecida como “presidencialismo de coalizão”. 

 

No Capítulo 6, com base nas análises anteriores, se buscará compreender 

o conteúdo do preceito do caráter nacional dos partidos políticos. Para tanto, após análise 

sobre os debates na Assembléia Nacional Constituinte, será abordado o tratamento 

constitucional dado à matéria, a fim de delimitar seu conceito e confrontá-lo com a 

disciplina infraconstitucional. Será, ainda, analisada a pertinência de se permitir a 

instituição de partidos regionais no Brasil. Por fim, serão analisados os princípios 

federativo e do caráter nacional dos partidos políticos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

O presente estudo procurou analisar o caráter nacional dos partidos, com 

base na experiência história brasileira, e nas instituições jurídicas existentes no país, que, 

de alguma maneira, mantêm relação com o objeto desta dissertação. Dessa maneira, ao 

lado da compreensão da dogmática jurídica que trata desse assunto, importante foi a 

contribuição dos estudos da Ciência Política, que apontam a dinâmica do arcabouço 

institucional brasileiro. 

 

O princípio do caráter nacional dos partidos políticos e o princípio 

federativo devem ser sopesados, a fim de que possam ser maximizados, ou seja, realizados 

na maior medida possível. Desta maneira, levando-se em conta a previsão constitucional e 

a efetiva implementação de um Estado federal no Brasil, aliada à consagração do princípio 

da liberdade partidária, chega-se à conclusão que é inevitável um certo grau de 

regionalização dos partidos políticos e do sistema partidário.  

 

Diante do estudo realizado, tem-se que a realidade fática e política 

brasileira, consubstanciada em alguns aspectos institucionais, como o presidencialismo, o 

multipartidarismo e o voto proporcional, que tornaram possível, junto com outros fatores, o 

desenvolvimento de um sistema presidencialista de coalizão. Por meio dele, as dinâmicas 

regional e nacional, majoritária e consensual, convergem para a consolidação de uma 

tendência de centralização do sistema partidário, no plano nacional, com a manutenção de 

subsistemas próprios nos estados. 

 

Assim sendo, entendo ser pouco relevante o tratamento que o legislador 

infraconstitucional dá à qualificação geográfico-quantitativa de um partido de caráter 

nacional. O fundamental é como esse processo se dá na dinâmica das instituições políticas 

criadas pela constituição. 

 

 



 11  

À vista do exposto, nosso estudo indica que, embora os partidos e o 

sistema partidário estejam se consolidando em nível nacional, suas estruturas estaduais 

mantêm um acentuado grau de autonomia, decorrente do federalismo, capaz de absorver as 

demandas regionais específicas e levá-las para a agenda política nacional. Entendo que 

essa realidade otimiza os princípios citados. 
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