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RESUMO 

 

Tendo como ponto de partida o Federalismo Clássico e a Teoria do Desenvolvimento, este 

Trabalho pretende apresentar algumas ideias vinculadas acerca da cooperação entre os entes 

federativos e suas relações intergovernamentais tendo como foco principal a regulação por meio 

dos Consórcios Públicos visando a Eficiência Administrativa como Princípio Constitucional da 

Atividade Administrativa, face ao disposto na atual Constituição Federal de 1988, e na Legislação 

Infraconstitucional no intuito de provocar debates e críticas a respeito do princípio da 

cooperação adotado como paradigma e das capacidades que o Estado possui e do que seja, de 

fato, uma eficiente gestão pública.  

É no crescimento do Estado, e não em sua diminuição enquanto Estado mínimo, que visa discutir 

o seu papel na promoção dos interesses coletivos, sendo, pois indispensável, enquanto instituição 

apta a intervir sobre os cidadãos na busca de resultados socialmente relevantes. 

Estudar o Federalismo e o Desenvolvimento na premissa dos consórcios públicos e da eficiência 

administrativa pressupõe estudar o percurso histórico de como foi a formação do Estado 

Brasileiro, em especial o fato de que ele se constitui em união de esforços entre entes federados – 

União, Estados e Municípios - no intuito de melhor rever as relações estabelecidas nesse plano, o 

que toca diretamente sobre o tema da repartição de competências, em especial as comuns ou 

concorrentes, sendo tema da mais alta relevância para a implementação de um efetivo pacto 

federativo. 

Enfim, o objetivo deste Trabalho não é apenas particularizar o instituto dos consórcios públicos, 

pretende-se demonstrar a sinuosidade da noção de eficiência e a repartição de competências dos 

entes federativos e o aporte constitucional do instituto como programa que deveria ser posto, em 

tom de debate, de adequação da parte prática e da própria lei. 

 

Palavras-Chaves: Federalismo. Desenvolvimento. Cooperação. Eficiência. Consórcios Públicos. 
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ABSTRACT 

 

Taking as a starting point the Classic Federalism and theory of the development this Work intend 

to present some ideas linked about cooperation between federal entities and intergovernmental 

relations with the main focus the regulation by the Public Consortia aimed at administrative 

efficiency as a Constitutional Principle of Activity Administrative, against the current provisions 

of the Federal Constituition of 1988, and infraconstitutional legislation in order to provoke 

debate and criticism about the principle of cooperation adopted as a paradigm and the 

capabilities that the state has and what it is, in fact, an efficient management public.  

It is in the growth of the state, and not a decrease as a minimal state, which aims to discuss its role 

in promoting the collective interests, and it is therefore essential, as an institution able to 

intervene on citizens in the search for socially relevant results.  

Study Federalism and Development on the premise of public consortia and administrative 

efficiency requires study the course of history as the formation of the Brazilian State, in particular 

the fact that he is in joint effort between federal agencies - federal, state and municipal - in order 

to better review the relations established in this plan, in what concerns directly on the issue of 

division of powers, especially the common or competitors and the subject of the highest 

relevance for the implementation of an effective federal pact.  

Finally, the objective of this Work is not only particularize the institute of public consortia, it is 

intended to demonstrate the deviousness of the concept of efficiency and the division of powers 

of federal agencies and the constitutional contribution of the institute as a program that should 

be put in a tone of debate, adequacy of the practice and the law itself.  

 

 Key Words: Federalism.  Development.  Cooperation.  Efficiency.  Public Partnerships.  
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LE RÉSUMÉ 

 

 

Soigne comme point de départ le Fédéralisme Classique et la Théorie du Développement ce 

travail il projette de présenter quelques idées lié à propos de la coopération entre les existences 

fédéral et votre intergovernaments des rapports soigne comme centre du principal le règlement à 

travers les Consortiums Publics qui cherchent l'Efficacité Administrative comme 

Commencement Constitutionnel de l'Activité Administrative, faites face à la détermination dans 

la Constitution Fédérale courante de 1988, et dans l'Infra Laïque constitutionnel dans l'intention 

de provoquer des débats et des critiques concernant le commencement de la coopération adoptée 

comme paradigme et des capacités que l'État possède et de ce que c'est, en fait, une 

administration publique effective.    

C'est dans l'augmentation de l'État, et pas dans votre baisse pendant qu'été minimum, qu'il 

cherche pour discuter votre rôle dans la promotion des intérêts collectifs, en étant, par 

conséquent indispensable, pendant qu'institution capable intervenir sur les citoyens dans la 

recherche de résultats important socialement.     

Étudier le Fédéralisme et le Développement dans la prémisse des consortiums publics et de 

l'he/she de l'efficacité administratif présuppose pour étudier le cours historique de comme c'était 

la formation de l'État brésilien, surtout le fait qu'il est constitué dans union d'efforts parmi 

existences fédérées - Union, États et districts Municipaux - dans la meilleure intention d'examiner 

les rapports établis dans cela glisse, ce qui joue sur le thème de la partition de compétences 

directement, surtout le commun ou compétitif, être thème du plus pertinence de la décharge pour 

la mise en oeuvre d'un pacte de l'argent fédéral.     

Finalement, l'objectif de ce travail n'est pas seulement pour particulariser l'institut des 

consortiums publics, il projette de démontrer le sinueux de la notion de l'efficacité et la partition 

de compétences des existences fédéral et la contribution constitutionnelle de l'institut comme 

programme qui devrait être mis, dans ton du débat, d'adaptation de la partie pratique et de la 

propre loi. 

 

Les mot clefs: Le fédéralisme. Le développement. La coopération. L'efficacité. Les consortiums 

publics. 
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INTRODUÇÃO 

 

No evolver da história do Federalismo Brasileiro houve uma oscilação de suas principais 

características, como o processo de centralização/descentralização, a autonomia dos entes 

subnacionais, a perspectiva das relações interfederativas e suas implicações no processo de 

implementação do desenvolvimento. Essa imbricação pode ser atribuída ao fato de que na 

atualidade não mais se admite formas rígidas de atuação governamental o que imprime um novo 

ritmo na gestão das políticas públicas. 

O Federalismo brasileiro tem características ímpares, em virtude da influência das raízes 

históricas da política brasileira. As relações entre a União e os Estados e Municípios, ao longo do 

período republicano, serão o objeto de análise descritiva deste Trabalho. Sob a perspectiva do 

desenvolvimento analisa-se a descentralização versus centralização, a cooperação e coordenação 

versus competição federativa, as desigualdades regionais versus assimetria e equalização entre os 

entes federados. 

Sob tais circunstâncias, o Federalismo brasileiro, surgido artificialmente, da transformação 

das Províncias do Império em Estados, por ocasião da Proclamação da República em 1889, ainda 

atravessa muitas adversidades, pois não teve dissipadas as assimetrias entre os governos 

subnacionais, além da permanência de clivagens regionais que resulta consequências tanto no 

campo institucional como no campo social. 

Nesse cenário destacamos que, apesar da manutenção da unidade nacional, o federalismo 

brasileiro não serviu como freio inibitório às frequentes crises de autoritarismo do governo 

federal. Dessa forma, a história federativa é constituída pela alternância de grande 

descentralização em favor das unidades subnacionais e de flagrante concentração de poderes nas 

mãos do poder central. 1 

 A partir da promulgação da Constituição de 1988, houve um expressivo revigoramento da 

Federação brasileira. Estados e Municípios passaram para um status mais elevado ante a União, 

muito embora haja no pós-constitucionalismo o percorrer do caminho inverso. A referida Carta 

Constitucional foi o resultado de um acordo de valores democráticos, em que o papel da União 

como financiador de políticas públicas ainda vem passando por transformações, como a 

modificação da importância dos mecanismos de mercado, de reformas do Estado e de meios de 

intensificação das relações intergovernamentais. 

                                                           
1
 OLIVEIRA, Francisco. A crise da Federação: da oligarquia à globalização. In: AFFONSO, Rui, e SILVA, Pedro (org). A 
Federação em Perspectiva, São Paulo: FUNDAP, 1995. 
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 No entanto, se a redemocratização e o renascimento da Federação brasileira, com o 

advento da Constituição de 1988, trouxeram uma série de aspectos promissores, o Brasil precisa 

ainda enfrentar crescentes dilemas de coordenação intergovernamental, de acordo com as 

especificidades históricas de nossa realidade. É que o federalismo tornou-se uma experiência rica 

e com especificidades próprias. Assim dizia Ataliba: a federação é, assim, uma decorrência necessária, no 

sistema brasileiro, do próprio regime republicano, mesmo porque toda federação há de ter suportes históricos, 

geográficos, sociológicos, econômicos, etc. 2 

 O desenvolvimento é analisado sob a perspectiva duma expressão analítica mediante uma 

soma finita ou infinita de parcelas que se obtêm por meio de regras apropriadas. Do conceito 

técnico de desenvolvimento surgiu a necessidade de promover a estabilidade dos países a partir 

do interesse pelo tema do desenvolvimentismo, no intuito de aferir ou mensurar como os 

diversos países acompanhavam seu progresso ou retrocesso.  

 É importante trazer a colação que o conceito de desenvolvimento, assegura-lhe dimensão 

não apenas quantitativa, mas também qualitativa, visto que a ênfase recai no contexto de reforma 

do estado, com o aumento da produtividade, aliada à conservação dos recursos naturais, 

perpassando pela correção das desigualdades regionais e o planejamento como ferramenta de 

compatibilização do desenvolvimento nacional. Tal esforço exige mudanças culturais de 

comportamento, inovação tecnológica e uma poderosa rede de cumplicidade que se irradie do 

plano local para o global. 

 O problema central é o estudo da cooperação federativa sob as perspectivas das relações 

intergovernamentais, a cooperação entre os entes federativos, seus limites, direitos e deveres. 

Tendo como principais objetivos: a) fazer uma analise das características do federalismo clássico e 

brasileiro de sua implementação até os dias atuais; b) caracterizar as relações federativas entre os 

entes federados no âmbito das Constituições Brasileiras; c) numa perspectiva do 

desenvolvimento apresentar premissas de cooperação federativa; e, d) demonstrar o projeto 

político e jurídico que marcam o processo de implementação do federalismo cooperativo como 

base para o desenvolvimento nacional.  

 Em virtude da complexidade dos assuntos abordados nesta dissertação, o 

desenvolvimento da pesquisa foi realizado da seguinte forma: i) levantamento e revisão 

bibliográfica sobre as teorias do federalismo (moderno e contemporâneo) e do desenvolvimento; 

ii) descrição das Constituições Brasileiras e observação das características do modelo federativo 

brasileiro; ; iii) análise do projeto político e jurídico como base para o desenvolvimento de 

                                                           
2
 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 41. 
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políticas públicas com a experiência dos consórcios públicos; iv) consulta a instituições  federais. 

Dessa forma, entendemos que esses procedimentos juntos com o material obtido seriam de 

extrema importância para dar consistência ao Trabalho, possibilitando uma análise-descritiva 

harmônica e objetiva do assunto abordado. 

 O primeiro capítulo procura estabelecer uma base teórica para conceituação das teorias 

do federalismo de seu nascedouro até sua transformação atual. A tentativa de definição leva em 

consideração a dificuldade que resulta da complexidade do tema e do fato de que, na verdade não 

há um só federalismo, mas tantos quantos forem as federações existentes com suas peculiaridades 

próprias. Em cada matriz, o federalismo assume contornos próprios. Os pontos principais que 

permeiam a discussão neste capítulo são: as matrizes federativas americana e européia, o modelo 

federativo moderno e seus elementos, e os modelos de relações intergovernamentais e aspectos 

de cooperação e coordenação federativa contemporânea. 

 O segundo capítulo aborda os aspectos históricos e políticos do federalismo brasileiro, 

priorizando o processo pelo qual se formou e consolidou o formato das relações federativas no 

Brasil, sob o enfoque das relações centro-periferia. Evidencia-se o papel centralizador e 

aglutinador desempenhado pela União e os limites impostos pela força descentralizadora dos 

Estados e Municípios. Priorizando as relações federativas nacional e do arcabouço constitucional 

de cada Carta Magna.  

 O terceiro capítulo trata da perspectiva do desenvolvimento no federalismo brasileiro, sua 

conceituação ampla e restrita no seio cientificista econômico, social, político e jurídico, sob o 

respaldo da reforma do Estado, na correção das desigualdades regionais e no planejamento como 

preceito-limite de compatibilização do desenvolvimento nacional. 

 O quarto e ultimo capítulo apresenta os aspectos que caracterizam o modelo federativo 

brasileiro por meio das relações federativas, o movimento pendular (centralização e 

descentralização), as desigualdades e assimetrias regionais que estão presentes no cotidiano 

federalista e o papel da Suprema Corte Brasileira nas relações entre os entes federativos, e da 

perspectiva institucional de reajuste do federalismo tendo em vista o desenvolvimento de 

políticas públicas com o intuito de dar viabilidade a esse processo político e jurídico com a 

experiência dos consórcios públicos, numa perspectiva que vislumbre a possibilidade de 

construção de novos valores no efetivo exercício da democracia participativa a partir das 

unidades subnacionais que visa à melhor distribuição de recursos e de eficiência entre os níveis de 

governo.  
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CAPÍTULO 1 

 

AS TEORIAS DO FEDERALISMO 

 

1.1. A MATRIZ EUROPEIA: ANTECEDENTES DO ESTADO MODERNO. 

 

 A partir do momento em que o homem passou a sentir necessidade de viver em 

sociedade, partilhando de seus interesses com seus semelhantes, passa a existir a ideia de natureza 

política. Como toda escolha, a vida em sociedade traz benefícios e, entretanto favorece limitações 

que afetam a liberdade humana. E mesmo assim é de sua natureza continuar a viver em sociedade 

com o intuito de atingir a sua finalidade: o bem comum. 

Dessa forma, a partir desse momento surge a vida gregária, ou seja, quando o homem 

abdica de sua liberdade individual e passa a viver a liberdade coletiva – vida em sociedade, trava 

ele múltiplas relações tendentes à satisfação de suas necessidades materiais e espirituais, em sendo 

assim, passa a necessitar de normas e regras de conduta com o intuito de direcionar o 

comportamento de toda a coletividade potencializando e harmonizando as relações sociais e 

assim fixar as bases da sociedade política, com o intuito de eliminar os possíveis conflitos 

existentes e assim alcançar a paz, a justiça e o bem-estar social.  

 Com o intuito de concretizar esta finalidade, a sociedade se vale de um ente fictício que 

representará a sociedade política: o Estado. Uma superestrutura de poder inerente a todas as 

sociedades, que representa a conciliação dos diversos interesses, e que detém o monopólio do 

poder de criar e impor normas sobre as condutas dos indivíduos, ainda que coativamente. 

Conceituá-lo é tão complexo quanto absolutamente impossível, visto que pode ser abordada sob 

diversos pontos de vista, variável por sua forma ou por sua própria natureza, bem como ainda 

difícil de quantificá-lo subjetivamente em virtude da enorme variedade de sentidos.  

 A estrutura básica do Contratualismo moderno tem como função explicar/justificar de 

forma abstrata a situação pré-social na qual os indivíduos existiam isoladamente e que o Estado é 

um fenômeno original e histórico de dominação, criação do homem, ser eminentemente social; 

ele se dá pela contraposição do estado de natureza para o estado civil, mediada pelo contrato ou pacto 

social. Dessa forma, seu pensamento tenta estabelecer a origem do Estado e seu fundamento 

político. 

 Na concepção de HOBBES (século XVII), os homens, no estado de natureza, viviam 

isolados e em luta permanente, vigorando a guerra de todos contra todos, muito bem retratado 
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nas máximas o homem lobo do próprio homem 3/4. Nesse estado reina o medo, a guerra generalizada, 

as paixões mundanas, total insegurança e incerteza, o homem para se proteger inventa armas, 

exércitos e cercou suas terras. No entanto essas atitudes são inúteis, pois sempre haverá alguém 

mais forte que vencerá. O contrato social é caracterizado unicamente na submissão, com o 

intuito de preservar sua vida e sua segurança, um pacto em favor de terceiro – homem ou 

assembléia (corpo político). 

 Para ROUSSEAU (século XVIII), essa concepção é inversa, nela o homem no estado de 

natureza vive isolado sobrevivendo daquilo que a natureza lhes dá, esse Estado é caracterizado 

pela felicidade, pela satisfação plena, caracterizado pelo bom selvagem, em alusão às qualidades 

superiores que, a seu ver, exibiam os indivíduos que viviam no estado de natureza, retratado na 

abertura de seu Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens 

(também chamado Segundo Discurso), asseverando que “os homens nascem livres e iguais, e, em todos os 

lugares encontra ferros”. 5/6 Em seu pensamento evolutivo, as terras são dos homens 

(individualidade), surge a propriedade privada, e o Estado de Sociedade reconhece a existência de 

indivíduos dotados de direitos naturais e individuais. Pelo pacto há uma vontade geral, os 

indivíduos naturais são pessoas morais (corpo político de cidadãos) e que, pelo pacto, criam uma 

vontade geral, de associação firmando assim suas cláusulas para a garantia de seus direitos de 

igualdade, o governante é tido como representante da soberania popular. 

 Já LOCKE apresenta sua concepção num quadro diverso, para ele, o homem no estágio 

pré-social se apresentava numa paz relativa, pois nele já haveria uma dominação racional das 

paixões e dos interesses, permitindo uma concepção dos limites à ação humana, conformando 

um quadro de direitos naturais já existentes (vida, liberdade, propriedade), e que deveriam ser 

seguidos por aqueles que se encontravam dotados de razão, no entanto, faltava quem lhe pusesse 

força coercitiva na eventualidade de um conflito e dessa forma impor o cumprimento de uma 

decisão. Nesse caso o pacto é de consentimento, na qual admite a legitimação de poder, no 

intuito de resguardar os direitos individuais, na entrada para o estado civil. Há uma alteração 

                                                           

3 HOBBES, Thomas. Leviatã. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural. 1983, p. 75. 
4 O Estado de “todos contra todos”, onde os homens lutam entre si pelo poder, era o que Hobbes via na sociedade 
inglesa em que ele vivia, durante a Revolução Puritana e a guerra civil, atestando a importância do fator histórico na 
compreensão das teorias, conforme ele mesmo atesta no fim do Leviatã: “E assim cheguei ao fim de meu discurso 
sobre o governo civil e eclesiástico, ocasionado pelas desordens dos tempos presentes, sem parcialidade, sem 
servilismo, e sem outro objetivo senão colocar diante dos olhos dos homens a mútua relação entre proteção e 
obediência, de que a condição da natureza humana e as leis divinas (quer naturais, quer positivas) exigem um 
cumprimento inviolável”. Em momento recente na historia da musica popular brasileira, foi citado que a humanidade é 
desumana, num sentimento que ratifica o pensamento de Hobbes na evolução do Estado (Cf. RUSSO, Renato. 
Quando o sol bater na janela do seu quarto. As quatro Estações. 1989). 
5 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. Coleção a Obra Prima de cada autor. São Paulo: Martin Claret. 2007. 
p. 21. 
6 ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. São Paulo: Martin 
Claret. 2007, p. 58. 
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substancial do conteúdo do contrato, embora admitindo o princípio da legitimação de poder, aqui 

a existência/permanência dos direitos naturais existe no intuito de consolidar os direitos já 

existentes ante o surgimento de um conflito, com a afirmação de que o governo assume pelo 

principio da maioria. 

 As duas primeiras teorias se traduzem na primeira versão do Estado Moderno: o Estado 

Absolutista, na qual o Estado está personificado na figura do rei, tendo como elemento 

fundamental da forma estatal o território, e como referencial histórico a frase L’État c’est moi – O 

Estado sou Eu, de Luiz XIV da França, o Rei Sol. Dessa forma, as monarquias absolutistas se 

arrogam dos Estados, fazendo sobrevir um poder de imperium absoluto do rei sobre todo o 

Estado, alicerçada na ideia de origem divina, efetivando-se individualmente na propriedade do 

Estado, o território. 

 A teoria de LOCKE opõe-se veementemente ao absolutismo defendido por HOBBES, 

mas não considerou anormal o reconhecimento de uma esfera de poder discricionário do 

governante, sem atentar para a circunstância de que o bem público, impossível de ser claramente 

definido, sempre seria um bom pretexto para as decisões absolutistas. 7 É em Locke que vemos 

as primeiras linhas do liberalismo político, embasado na necessidade da limitação do poder e das 

funções do Estado. Daí advém toda a objeção ao absolutismo real que vem munindo-se, que 

desemboca na crise revolucionaria, tendo como consequência sua própria destruição. 

 Dessa forma vemos que o “Estado não tem uma continuidade evolutiva que o levaria ao 

aperfeiçoamento, são os aspectos e condições econômicas, sociais, políticas etc que fazem 

emergir a forma de dominação apta a atender os interesses da coletividade, o que acaba 

interferindo num determinado tipo de Estado”. 8 Nesse sentido, a teoria contratualista é 

importantíssima para o entendimento da trajetória de formação do Estado e seus contornos no 

caminhar desses cinco séculos. Passa então o Estado a tornar-se o ente institucionalizador da 

organização da sociedade política nas mais diversas áreas e tal função é empenhada a partir do 

estabelecimento de normas jurídicas, que visa criar, estruturar, constituir, corporificar e fazer 

cumprir, com o fim de legitimar a manifestação de seu poder sobre os outros.  

 O cenário ideal para o desencadeamento desse processo de contradições foi a França, 

nitidamente influenciada pelas idéias liberais do Iluminismo, respaldada pela combinação entre as 

novas forças sociais e as exigências da burguesia enriquecida, formando assim o novo status 

cultural que deságua na Revolução Francesa e inaugura um novo poder político conservador, que 

privilegia os econômicos adquiridos. 

                                                           

7 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, p. 183. 
8 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2003, p. 30. 
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1.1.1. O ideal Iluminista da Revolução Francesa: sua influência para o 

federalismo moderno  

  

Como se pode asseverar, a doutrina do Contrato Social tornou-se um item teórico 

importante para os revolucionários que inauguram seu poder político como classe. Desse 

encadeamento de ideias surge a Constituição, como documento jurídico soberano na qual se 

funda o Estado Moderno baseado em um ato do poder constituinte do povo, onde estrutura suas 

partes como conteúdo básico de limitação da autoridade referente aos direitos e garantias 

fundamentais das relações de poder entre os membros e entidades bem como à composição e ao 

funcionamento da ordem jurídica com o intuito de atingir a consolidação das conquistas liberais.  

É no período do Estado Moderno, que o federalismo despontou, sob a influência das 

idéias liberais. O ideário revolucionário teve como cena principal a França e a Europa no século 

XVIII, combatendo o Estado Absolutista sob a premissa de um Estado Moderno, que tem como 

característica fundamental a ideia de limites do Estado 9, na acepção de BOBBIO, que compreende 

os aspectos dos i) limites dos poderes, e ii) limites das funções, esses como Estado mínino e 

aquele como Estado de direito, com a observância de que tais limites não ocorrem 

necessariamente de forma simultânea. O autor entende o liberalismo “como uma determinada 

concepção de Estado, na qual tem poderes e funções limitadas, e como tal se contrapõe tanto ao Estado absoluto 

quanto ao que hoje chamamos de Estado Social”. 10 

 Do ponto de vista econômico a burguesia enriquecida preconizava a intervenção mínima 

do estado na vida social, considerando a liberdade contratual um direito natural dos indivíduos, 

tão quanto o direito de propriedade sob a influência do jusnaturalismo, essa era a base de 

sustentação dada pelo absolutismo ao novo ideário com o intuito de consolidar o capitalismo 

mercantilista. A obra de SMITH 11 correspondia perfeitamente aos desejos da classe dominante 

sustentando que cada homem é o melhor juiz dos seus interesses e deve ter a liberdade de 

promovê-los segundo sua livre vontade. Cumpre asseverar que naquele momento, o absolutismo 

era visto como um obstáculo aos interesses da burguesia, que tinha o intuito de desenvolver a 

economia capitalista. 
                                                           

9 BOBBIO, Norberto. Limites do Poder do Estado. In: Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 17. 
10 BOBBIO, Norberto. A liberdade dos antigos e dos modernos. In: Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 
07. 
11 A obra que se faz referência é a “Riqueza das Nações”, publicada por Adam Smith, em 1776, na qual afirmava a 
existência de uma ordem natural, capaz de assegurar a harmonia espontânea de todos os interesses, condenando 
assim qualquer intervenção do Estado (Cf. SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Nova Cultural. 1985, p. 
73. 
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 Na visão política o liberalismo se afirma como doutrina onde se vislumbrava a 

democracia do governo representativo, como consequência lógica da aplicação dos princípios 

liberais, teve como inspiração a obra de MILL, 12 na qual o indivíduo ou a coletividade só poderia 

intervir na liberdade de ação do outro apenas com o fito de proteção, no intuito de evitar danos. 

Por esse princípio o autor busca desenvolver fundamentação teórica para justificar o Estado 

Liberal, de modo a restringir o direito do Estado ao mínimo necessário de interferência na órbita 

da liberdade individual, salvaguardando o direito do indivíduo de pensar, de emitir opinião, 

associar, agir segundo seus gostos e interesses contra ingerência do poder público. 

Sob o ângulo jurídico o Estado deveria proteger e encorajar os bens dos particulares, não 

tutelá-los, isso porque a função essencial do Estado é a segurança e conservação dos meios 

físicos, indicando a possibilidade de intervenção de forma restritiva, sendo vigilante a ordem 

social e à proteção contra ameaças externas. Isso teve sua fundamentação na medida em que o 

poder político somado ao poder econômico mantinha-se afastado um do outro e principalmente 

do social, como se fosse possível essa dissociação. 

O ideário liberal tinha como paradigma epistemológico a convicção na racionalidade, 

baseada no desenvolvimento da ciência por princípios racionais, inatos ou a priori, no uso desses 

princípios à disponibilidade de dados empíricos, separados das crenças transcendentais e 

metafísicas. Essa ciência busca o saber empiricamente, considerando como válido, por meio da 

realidade positiva e da razão humana. Em vista desses conhecimentos a burguesia encontrou 

respaldo teórico com o fim de justificar um novo modelo de organização política e jurídica, 

ratificadas pela teoria do contratualismo – LOCKE e ROUSSEAU, e pela teoria da separação de 

poderes – MONTESQUIEU. 

Em síntese, essa tendência política do liberalismo favorecida pela teoria do contratualismo 

com a implantação do constitucionalismo e da separação dos poderes, contribuíram 

sobremaneira para solucionar o principal problema da burguesia revolucionaria: a concepção de 

poder nas mãos de um único indivíduo. É que as teorias subentendiam o enfraquecimento do 

Estado, com a preservação da liberdade, que funciona como verdadeiro pressuposto para que a participação 

seja real ou não fictícia, 13 e do individualismo, onde o interesse individual que o Estado se propõe a proteger 

não é o protegido pelo individuo que a democracia protege 14 ele está com a face voltada para o interior, 

vinculado coercitivamente evidenciando a capacidade de progredir em condições de máxima 

liberdade. 

                                                           

12 Nesse caso a obra “Da liberdade” de Stuart Mill, em sua opinião é necessário que os indivíduos observem certas 
regras gerais no seu relacionamento recíproco, a fim de que as pessoas possam saber o que as espera (Cf. MILL, 
Stuart. Da Liberdade. In: Os Clássicos da Democracia n. 1. São Paulo: Ibrasa. 1985, p. 23). 
13 BOBBIO, Norberto. Liberdade contra poder. In: Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 44. 
14 BOBBIO, Norberto. Individualismo e Organicismo. In: Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 46. 
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Disso evidencia-se que a Constituição como totalidade unitária é definida em relação ao 

seu caráter político, relação de poder, bem como ao seu caráter jurídico, relação de normas, como 

reflexo do próprio povo que a legitima. Sendo, pois, documento formal, com supremacia relativa 

face ao restante do ordenamento jurídico. Daí é que advém a importância do estudo e do modo 

de fazer política no dilatado debate acerca das relações de poder. 15 

 LASSALLE 16 entende que as questões constitucionais não são questões jurídicas, mas 

políticas, onde os fatores reais do poder formam a real Constituição do País, no intuito de buscar a 

verdadeira essência de uma Constituição. Ele diz que a Constituição Jurídica não passa de um 

pedaço de papel. Disso resulta que o poder da força seria sempre superior a das normas jurídicas, 

visto serem essas submetidas à realidade fática, o que nos leva à conclusão de que a condição de 

eficácia constitucional é apenas um limite hipotético extremo entre norma e realidade que se 

influenciam mutuamente. 

 HESSE em contraposição relativiza a concepção de LASSALLE acerca do que é uma 

Constituição, traz ele o conceito para uma nova realidade, realçando sua força normativa - sua 

vontade - e afirma que a realização da Constituição importa necessariamente na capacidade de 

operar na vida política, reconhecendo fatores históricos, políticos e sociais, como força 

determinante para assegurar a eficácia da Constituição Jurídica. Citando Jellinek 17, afirma que o 

desenvolvimento das Constituições demonstra que regras jurídicas não se mostram aptas a controlar, efetivamente, a 

divisão de poderes políticos, cujas forças movem-se consoante suas próprias leis, que atuam independentemente das 

formas jurídicas.  

 SCHMITT 18 diz que uma Constituição não se apoia em uma norma cuja justiça seja 

fundamento de sua validez, apóie-se ela em uma decisão política surgida de um Ser político, 

acerca do modo e forma do próprio Ser. Disso resulta em certa medida que para a caracterização 

da força normativa da Constituição, necessário se faz colocá-la numa situação de adversidade 

para daí vê-la submetida a sua prova de força. Já acerca da legitimidade da Constituição assim 

explicita: Uma Constitución es legítima – esto es, reconocida, no solo como situación de hecho, sino también como 

ordenación jurídica – cuando la fuerza y autoridad del Poder constituyente em que descansa su decisión es 

reconocida. 19 

                                                           

15 Essa relação é caracterizada no ideário liberal como parâmetro epistemológico da crença na racionalidade, ou seja, 
na separação entre as crenças transcendentais e metafísicas. Somente o conhecimento comprovado empiricamente 
que é válido, partindo de uma realidade positiva e da racionalidade humana. 
16 LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição. Sorocaba: Editora Minelli. 3 ed. 2006. p. 11. 
17 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1991, p. 10. 
18 SCHMITT, Carl. Teoría de La Constitutión. Alianza Universidad Textos. Madrid: 2001, p. 94. 
19 Ibidem, p. 104. 
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Dessa forma, vemos que a legitimidade democrática se apoia no pensamento de que o 

Estado é unidade política de um povo, um status político de reconhecimento, ou seja, modo e forma 

da existência estatal. Disso resulta para o autor que a vontade constituinte do povo não está 

vinculada a nenhum procedimento, tal qual o da aprovação por votação popular, ele entende esse 

método de votação popular individual e secreta como problemático do ponto de vista de uma 

Democracia autêntica. 

 É importante estabelecer que os conceitos de Constituição aqui trazidos fossem fruto de 

um momento histórico indissociável das ideias de seus autores, mas que indubitavelmente vem a 

se adequar à realidade constitucional moderna por integrar diferentes pólos de uma mesma 

problemática constitucional, já que, numa análise mais detida, as sociedades ocidentais são, em 

diferentes momentos, carregadas ou privadas dessa ou daquela ideologia, mais ou menos sociais, 

mais ou menos liberais, a depender dos interesses políticos do grupo dominante. Não se trata de 

optar por este ou aquele modo, mas de qualquer que seja a forma do Estado, fazer valer a 

Constituição como norma de referência a ser seguida. 

 

 

  1.1.2. As polêmicas acerca da Teoria da Separação dos Poderes – Velhos e 

Novos Problemas. 

 

A expressão clássica de separação dos poderes, que alguns tratadistas chamam de divisão de 

poderes incorporou-se ao Constitucionalismo, e traz como característica pacifica que o poder do 

Estado é uno e indivisível. Trazido no célebre livro - O Espírito das Leis - de Montesquieu, onde 

fora desenvolvida a doutrina de que todo bom governo se devia reger pelo princípio da 

tripartição de poderes, atuando cada uma das funções administrativa, legislativa e judiciária. Para 

bem compreender o significado jurídico-político das funções na engenharia institucional, ela se 

constitui num preceito supremo de expressão e garantia do princípio Republicano, em sua 

dicotomia de contenção de poder e manutenção equilibrada dos órgãos que o exercem. 

A teoria da separação dos poderes foi modelada conforme as necessidades reais 

vivenciadas na Europa naquele momento. Tinha como fundamento a correlação de forças entre 

os poderes do rei, da nobreza e do povo, ou seja, o governo deveria ser misto, com funções 

distribuídas entre os grupos sociais, sendo forçados à colaboração, visto que a conveniência civil é aprimorada 
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pela liberdade preservada. 20 Essa perspectiva da obra de Montesquieu trata da limitação do poder, 

respaldada pelo Estado de Direito da modernidade ocidental. 

 Disso advém estabelecer a premissa de que para se constituir um Estado respeitoso e 

garantidor das liberdades individuais é imprescindível a contenção do exercício do poder, 

estabelecendo um sistema de freios e contrapesos - checks and balances - que pode ser entendida 

como um dos instrumentos de dispersão de poder no sentido de evitar que a sua concentração 

seja sentida como uma dominação, ou seja, um mecanismo de controle recíproco entre os três 

poderes; e, a manutenção equilibrada dos órgãos que o exercem. 

 Assim manifesta LEAL, 21 referir-se que: 

a medida e a intensidade desta falha capaz de chamar o controle externo corretivo vai 
ser dada pelo caso concreto, observando a real necessidade da intervenção perquirida de 
um no outro, de sua intensidade em face do caso, e da proporcionalidade empírica de 
seu resultado atinente ao todo envolvido, visando sempre a garantir o mínimo 
existencial consubstanciador da dignidade da pessoa humana, atingindo o menos 
possível as estruturas republicanas democráticas e representativas, eis que veiculadoras 
de institutos igualmente constitucionais.  
 

 Fica claro que esta divisão não é estanque, inflexível, impenetrável. Em verdade, há um 

processo de interpenetração de funções, uma mobilidade constante, tal como uma orquestra 

harmônica, um “Concerto”, onde o Estado é conduzido a um processo de compartilhamento de 

atribuições, uma visão orgânico-funcional na colaboração de funções independentes e 

harmônicas entre si. Isso traduz no desdobramento constitucional do esquema de poderes, de 

graus de independência em cada órgão de poder, bem como instrumentos – limites - que 

favoreçam o exercício harmônico deles. Essa fora uma característica marcante do liberalismo 

americano, a aplicação da separação dos poderes nos Estados Unidos foi diferente do que 

ocorreu na França após a Revolução. Isso porque o equilíbrio entre os poderes é uma criação 

cientifica das ideias liberais racionalistas, nos Estados Unidos, onde nesse primeiro momento do 

Federalismo Americano, o poder esteve concentrado no Judiciário, com o intuito de obstar a 

intervenção estatal, seja do governo Federal, seja do governo Estadual. 

 Dessa forma, vê-se que na América a teoria da separação dos poderes, não tinha ligação 

direta a qualquer contexto histórico de enfraquecimento de algum dos poderes. O objetivo 

primacial era a independência da coroa britânica. Assim, na composição dos poderes havia uma 

relação de equilíbrio, de tal modo que nenhum poder pudesse prevalecer sobre os demais e que 

cada um se munisse de um limite para conter eventuais excessos do outro, mas havia algo de 

                                                           
20
 LIMONGI, Fernando Papaterra. O Federalista: remédios republicanos para males republicanos. In: WEFFORT, Francisco 
(org.). Os Clássicos da Política. São Paulo: Ática, 1998, p. 250. 
21
 LEAL, Rogério Gesta. O Estado-Juiz na Democracia Contemporânea: uma perspectiva procedimentalista. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007, p. 94. 
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original, a composição de um poder soberano, desde que respeitados os princípios inerentes a um 

governo republicano. 

 Essa concepção de poder soberano, fundamento essencial entre o modo de ver a política 

Européia e a Americana, não foi concebida na concepção de soberania como premissa de um 

poder uno, circunspecto pela transferência de títulos de poder, mas pela formação constitucional de 

limites e equilíbrios, de controles mútuos, que constitui um poder central e mantém o poder nas mãos da multidão. 
22/23 

 O Estado pela Teoria Moderna, desde seu advento até a atualidade vem passando por 

transformações ao longo dos séculos. A ideia moderna de Estado Democrático tem como ponto 

de partida na afirmação das liberdades individuais, sem exercitar maiores intervenções nas 

atividades econômicas desenvolvidas pela burguesia, mas implicando valores fundamentais da 

pessoa humana, bem como a organização e funcionamento do Estado tendo em vista a 

ratificação desses valores. Importante salientar estas premissas, visto que os postulados dos 

séculos seguintes foram no intuito de realizar as aspirações dos séculos antecedentes. 

 Convém retratar que há a existência de funções intrinsecamente diversas e inconfundíveis 

entre os poderes, no entanto, cada órgão do poder além do exercício preponderante de sua 

função, exerce secundariamente ou atipicamente as outras, o que vem a ratificar o sistema de 

checks and balances entre os Poderes. Esta é a postura Estatal dos séculos seguintes, no intuito de 

afirmar que a tese de MONTESQUIEU, com relação aos princípios de integração e equilíbrio, 

colaboração e controle, deve necessariamente ajustar-se aos imperativos da vida moderna, de 

forma a conceder aos órgãos estatais competência em função das exigências que caracteriza esse 

equilíbrio. 

 Os mesmos ideais que provocaram a revolução francesa foram desencadeados na 

revolução americana, tendo como resultado a criação do Estado Federal, com particularidades 

próprias, que teve como características principais a descentralização político-administrativa, a não 

hierarquia das relações entre os entes federativos, e o equilíbrio dos poderes. Enaltecendo que na 

Europa, a separação dos poderes contribuiu para o enfraquecimento do Poder Judiciário, no caso 

da America do Norte, o Judiciário, através das Cortes, desempenhou a atualmente ainda 

                                                           

22 HARDT, Michael; NEGRI, Antônio. O Império. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 180. 
23
 Na América o dogma da soberania do povo saiu da comuna e apoderou-se do governo; todas as classes se 
comprometeram por sua causa; combateu-se e triunfou-se em seu nome; ele se tornou a lei das leis. (...) o principio 
da soberania do povo teve nos Estados Unidos todos os desenvolvimentos práticos que a imaginação é capaz de 
conceber. Ele se depurou de todas as ficções com que tomaram o cuidado de cercá-lo em outros países; vemo-lo 
revestir sucessivamente de todas as formas, conforme a necessidade do caso. Ora o povo em corpo faz as leis, como 
em Atenas; ora deputados, que o voto universal criou, o representam e agem em seu nome sob sua vigilância quase 
imediata (Cf. TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 66-68). 
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desempenha um forte papel, considerando que a decisão final acerca das divergências 

interpretativas é ratificada pela Suprema Corte. 24 

Em suma, não podendo o princípio da separação de poderes, urdir como adversidade à 

realização dos objetivos firmados no Texto Político, forçoso se faz o reconhecimento dessa 

integração de um Poder sobre os outros. Num contexto atual BONAVIDES o entende como 

técnica em declínio sujeita a gradual superação, imposta por requisitos novos de equilíbrio 

político e acomodação a esquemas constitucionais cujo pensamento já não assenta em razões 

preponderantes de formalismo na proteção de direitos individuais, 25 em especial da expansão de 

um judiciário forte com seus mecanismos institucionais, com o intuito de viabilizar a efetivação 

dos Direitos Fundamentais. Isso porque na prática política atual vemos que o judiciário é 

empurrado para a linha de frente, como assevera RICOEUR, 26 tendo como função criar, ou seja, 

proporcionar o surgimento do novo. 

 

  

1.2. A MATRIZ AMERICANA: ANTECEDENTES DO FEDERALISMO NORTE-

AMERICANO. 

 

A forma Federal de Estado ou Federalismo é criação norte-americana que remonta à 

Convenção de Filadélfia, ocorrida no ano de 1787.  Naquela ocasião, representantes das ex-

colônias inglesas se reuniram a fim de rediscutir os Artigos de Confederação, tratado por elas 

celebrado em 1776, ano de sua independência, e ratificado em 1781 sob a chamada Confederação 

dos Novos Estados. Esse tratado havia unido as 13 Colônias recém-independentes numa 

Confederação com o objetivo de aprimorar a união dos Estados com o intuito de fortalecer seus 

membros na luta contra a Inglaterra, assegurando a independência política e a segurança 

econômica, consolidando assim a soberania por eles alcançada, sob o respaldo de Constituições 

escritas. 

                                                           
24
 Essa atribuição da Suprema Corte não surge concomitante com o Estado Federal, sua posterior inserção se deu no 
conjunto de competências atribuídas à Corte. Por essa norma, foi dada à Constituição a interpretação de que 
competia ao poder federal, in caso, à Corte Suprema, indicar qual o limite dos poderes confiados aos órgãos federais, 
principalmente ao legislativo, pela Constituição, ainda que não expressamente, mas em beneficio da União como um 
todo, ou seja, da nação na sua totalidade, e contra as pretensas limitações impostas pelos direitos constitucionais dos 
Estados. Nessa interpretação, surgiu uma controvérsia no tocante aos deveres parciais que os Estados se diziam 
depositários, em beneficio das suas próprias populações, indagando-se, se tais deveres se contrapunham aos deveres 
gerais da União, referentes às populações de todos o Estados (Cf. BASTOS, Celso. Por uma nova Federação. In: 
FERRERI, Janice helena. A Federação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 19). 
25
 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 65. 

26
 RICOEUR, Paul. In: GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia: o guardião das promessas. Rio de Janeiro: Editora 
REVAN, 1996, p.49 
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Cumpre ressaltar que houve uma propagação intensa para a feitura das Constituições 

pelos Estados Unidos, e nela a inserção de vários princípios da Ciência Política, como um governo 

republicano representativo, o bicameralismo, a declaração de direitos – Bill of Rights, a supremacia 

da Constituição, a separação dos poderes, entre tantos outros. 

Naquele momento histórico praticamente quase todos os governos do mundo ocidental 

eram monarquias, governadas por um rei com poderes absolutos, que beneficiavam apenas a si e 

aos seus, sendo o povo obrigado a suportar todas as arbitrariedades e sacrifícios. Contra esse 

estado de coisas, com respaldo nas lições dos pensadores liberais da época e na vivência das 

lições de Aristóteles nascia uma nova ordem. Os líderes das colônias, colonos da Nova Inglaterra 

tinham plena consciência de que só conquistariam sua autoridade quando se livrassem do jugo 

inglês, e tinham motivos suficientes para lutar por uma revolução com o intuito de declarar 

oficialmente sua independência, e no dizer de GALEANO viverem a serviço de seu próprio 

desenvolvimento e do desenvolvimento de sua terra nova. 27 

A monarquia encontrava-se em fase de decadência e todos os Estados, em especial os 

Estados Unidos aspiravam à República, fundada em seus princípios, porque sendo qualquer outra 

forma de governo incompatível com o caráter do povo da America, com os princípios 

fundamentais da revolução e com essa nobre determinação que anima todos os amigos da 

liberdade, fundada nas nossas experiências políticas sobre a capacidade do gênero humano para 

governar-se a si mesmo, se o plano da Convenção não tem os caracteres de uma verdadeira república, é preciso 

abandonar para sempre uma causa impossível de defender. 28 

Nesse sentido Thomas Jefferson, de Paris, em 02 de maio de 1788, em carta endereçada a 

George Washington, escreveu:  

eu era inimigo ferrenho da monarquia antes de minha vinda à Europa. Sou dez mil 
vezes mais desde que vi o que elas são. Não há, dificilmente, um mal maior que se 
conheça nestes países, cuja origem não possa ser atribuída a seus reis, nem um bem 
que não derive das pequenas fibras de republicanismo existente entre elas. Posso 
acrescentar, com segurança, que não há, na Europa, cabeça coroada cujo talento ou 
cujos méritos lhe dessem direito a ser eleito, pelo povo, conselheiro de qualquer 
paróquia da America. 29 
 

Para que não seja desacreditado o regime republicano implantado na América, BOBBIO 

faz uma identificação in concreto com um regime tido por inviável, ou seja, a democracia nos 

grandes Estados, por isso foi necessário fazer uma diferenciação entre democracia e república 

                                                           

27 GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 145. 
28
 HAMILTON, MADISON e JAY. O Federalista. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. In: Conformidade do 
Plano proposto com os Princípios Republicanos. Belo Horizonte: Editora Líder, 2003, p. 236. 
29
 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. São Paulo: Ática, 1986, p.26. 
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pelos líderes fundadores da Federação Americana. 30 Na obra O Federalista, MADISON enfatiza 

que as democracias sempre foram palco de distúrbios, revelaram-se incapazes de garantir a segurança pessoal 

ou os direitos de propriedade e, em geral suas vidas tem sido tão curtas quanta violentas suas mortes. 31 Segundo 

ele, o governo republicano é aquele que deriva todos os seus poderes, direta ou indiretamente, de 

todo o povo e que é exercido por pessoas que conservam seus cargos à disposição do mesmo 

povo, ocupando-os durante um período limitado ou enquanto observar bom comportamento. 32 E faz um 

contraponto distinguindo entre a democracia e a república, onde nesta o exercício do governo é 

delegado a um pequeno número de cidadãos eleitos pelos demais, e àquele o número de cidadãos 

e a área que ela pode abranger são bem maiores, 33 sendo, pois, esta concepção rejeitada em 

virtude do temor por parte dos grupos dominantes de que a luta política degenerasse em 

anarquia. 34 

Em vista disso, fica clarividente que a democracia de que se fala é a democracia direta dos 

antigos, como a da Grécia antiga ou das cidades-estados medievais, ou democracia pura, que se 

caracteriza por um pequeno número de cidadãos que se uniam e administravam pessoalmente o 

governo, não resolvendo os malefícios advindos do surgimento das facções: 35 a que se perseguia, 

se desejava para aquele momento, com o intuito de confrontar-se com os benefícios 

democráticos, era o governo representativo, adequado às condições fáticas, única viável em um 

Estado Moderno. 36 

Tanto os constitucionalistas americanos como os franceses estavam convencidos de que o 

único governo adequado a povo de homens seria uma democracia representativa na qual o povo 

delega seu poder de decisão a representantes eleitos, sem que isto necessariamente enfraquecesse 

o princípio do governo popular, idéia exposta em documentos como na Constituição da Virgínia 

e a Declaração de 1789. Expõem ainda que a democracia indireta não seja incompatível com o 

exercício direto do poder via institutos como o referendum citando a Constituição da Itália. 37 

ALEXIS DE TOCQUEVILLE em A Democracia na América comenta que o principio da 

liberdade democrática nos Estados Unidos já estava sedimentado havia sessenta anos, enquanto 

que na Europa a democracia estava apenas iniciando, eis suas palavras:  

                                                           
30
 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 150. 
31 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Tradução Heitor de Almeida Herrera. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1984, p. 151-2. 
32
 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. São Paulo: Ática, 1986, p.27. 

33
 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Tradução Heitor de Almeida Herrera. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1984, p. 151-2. 
34
 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Brasília: Editora Brasiliense, 1994, p. 31-36. 

35
 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 19. 

36
 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Brasília: Editora Brasiliense, 1994, p. 31-36. 

37
 Ibidem, p. 31-36. 
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Há sessenta anos, o princípio da soberania popular, que somente ontem introduzimos 
entre nós, ali (na América) reina sem discrepâncias e é praticado da maneira mais 
direta, mais ilimitada, mais absoluta. Há sessenta anos, o povo que dele faz a fonte 
comum de todas as suas leis cresce continuamente em população, em território, em 
riqueza, e, vale observar, verifica-se que, nesse período, foi não só o mais prospero, 
porém o mais estável de todos os povos da Terra. Enquanto que todas as nações da 
Europa se viam arruinadas pela guerra ou dilaceradas por convulsões civil, apenas o 
povo americano, no mundo civilizado, continuava em paz. Quase toda a Europa era 
transformada pela revolução e a América nem sequer assistia a levantes; ali, a 
república não perturbava, mas, pelo contrário, conservava todos os direitos; ali, tinha 
a propriedade individual maiores garantias que em qualquer outro país do mundo; 
ali, a monarquia continuava tão desconhecida quanto o nepotismo. 38 
 

A viga mestra da estrutura do Estado norte-americano e de sua democracia é a rejeição a 

total divisão dos poderes, desde a separação horizontal em conformidade com a separação 

vertical, nenhuma de forma absoluta, tem assim como consequência a criação do Estado Federal, 

decisivo no processo de consolidação do federalismo norte-americano, que tem como 

características principais a descentralização político-administrativa do poder, a política de 

equilíbrio dos freios e contrapesos, a soberania da União e a autonomia dos Estados-membros, 

com competências próprias e a não hierarquia da relação entre seus entes. 

 

 

  1.2.1 A Confederação Americana e seus dilemas para preservar a união 

 

Apesar de a Confederação ter sido uma solução satisfatória à época, com o intuito de 

manter a independência das antigas colônias, a formação da união delas impôs, como 

consequência inevitável, a criação de um poder centralizado, do qual seriam delegadas 

determinadas competências.  É nesse ínterim que a relação entre os Estados independentes não 

fora tão amistosas em razão de que a adoção do modelo confederativo implicou a preservação da 

soberania de todos os Estados integrantes, que ocasionou sérias consequências acerca de cada 

legislação, uma a necessidade de unanimidade à aprovação das leis, e duas a ausência de coerção 

em caso de descumprimento. 

Pragmaticamente, os mentores do federalismo moderno, após estruturá-lo tendo em vista 

a união dos Estados e a solução de problemas específicos logo após a independência,39 

                                                           
38
 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 10. 

39
 É coisa bem digna de notar-se que não somente o primeiro Congresso, mas todos aqueles que se lhe seguiram, 
assim, como a ultima convenção, todos concordaram com o povo em pensar que a prosperidade da América 
depende da união: para mantê-la e eternizá-la foi que a convenção atual se convocou; para eternizá-la e mantê-la foi 
calculado o projeto que a convenção ofereceu. Onde estão, pois, os motivos por que certas pessoas procuram 
desacreditar hoje a importância da união? Em que se fundam para dizer-nos que três ou quatro confederações seriam 
mais vantajosas que uma só? Quanto a mim, estou perfeitamente persuadido de que a opinião do povo foi sempre a 



17 

 

 

perceberam que não tardaria os problemas de ordem interna e externa que iriam enfrentar e 

impunham uma revisão do tratado celebrado, que após memoráveis debates e discursos 

conceberam uma nova organização política, que transcendeu as fronteiras do pensamento 

político moderno e patenteou uma nova concepção de autoridade política. HAMILTON 

enaltecia que se os homens são capazes de dar a si mesmos um bom governo por própria reflexão e escolha, ou se 

a Providência os condenou a receberem eternamente a sua Constituição política, da força ou do acaso, e se assim é, 

chegou com a crise em que nos achamos o momento da decisão do problema. 40 

Tais adversidades se davam em virtude do que pelos padrões da época – Século XVIII, a 

democracia do ponto de vista político como acima delimitado só era possível em países 

pequenos, onde houvesse uma comunhão de valores, interesses e necessidades entre os cidadãos. 

Países com larga faixa territorial seria melhor conduzido por Confederações, mas que no caso 

americano foi demonstrado como ineficaz e inadequado. Além dos fatores acima descritos, 

outros se revelavam com o intuito de mostrar a insuficiência da Confederação para conservar a 

União. Realça entre esses fatores a ausência de garantias mútuas entre os governos dos Estados 

bem como de cautela por parte da União para repelir perigos internos; a inexistência de atribuição 

ao Congresso de poder regulamentar sobre o comércio exterior e interestadual; a falta de 

competência do governo central para arrecadar suas rendas próprias e de recursos humanos, 

ficando à mercê das contribuições dos Estados; a adoção do principio de a União legislar para os 

Estados e não para os cidadãos, com a agravante de não haver sanção pra o descumprimento da 

lei; a previsão de aquiescência necessária dos treze Estados para a execução de quaisquer medidas 

importantes para a União; e, a carência de um tribunal supremo do Poder Judiciário, capaz de 

interpretar e aplicar as leis em ultima instância, para afastar decisões conflitantes das judicaturas 

dos Estados.  

Todas essas adversidades eram levantadas em geral, na crítica as regras que disciplinavam 

a Confederação norte-americana, e, em particular pela preservação da soberania de cada Estado 

que subscreveu o pacto, e que nesse tipo de associação traria o risco de no seu exercício vir a 

romper os vínculos da união, conforme seus interesses e sentimentos individuais. No entanto 

havia dois obstáculos para o principio da soberania em sua plenitude; a um ele não podia abrir 

caminho ostensivo no seio das leis, pois as colônias ainda eram obrigadas a obedecer à 

metrópole; e, dois, era reduzido a se esconder nas assembléias provinciais e, sobretudo, nas 
                                                                                                                                                                                     

melhor sobre este objeto e que a sua tendência constante para a causa da união se funda em grandes e poderosos 
motivos, que desenvolverei como puder na continuação desta obra. Os mesmos que propõem a idéia de substituir 
confederações particulares ao plano da convenção dão claramente a entender que a união ficaria exposta ao maior 
perigo se o dito plano se rejeitasse: posso afirmar0lhes que a sua previsão ficaria completamente verificada (Cf. 
HAMILTON, MADISON e JAY. O Federalista. In: Dos Perigos que podem resultar da influencia e hospitalidade das 
nações estrangeiras. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte, 2003, p. 20). 
40 Ibidem, p. 13. 
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comunais, e a sociedade americana não estava preparada para adotá-lo em todas as suas 

consequências. 41 

No caso exclusivo dos Artigos de Confederação, ficou expresso no Artigo 2º, a manutenção 

da soberania, assim dispondo:  

Cada Estado reterá sua soberania, liberdade e independência, e cada poder, jurisdição 
e direitos, que não sejam delegados expressamente por esta Confederação para os 
Estados unidos em Congresso’. Isso porque ‘só o governo geral pode dar às guardas 
nacionais um plano uniforme de disciplina e manter os oficiais que as comandarem na 
devida subordinação às ordens do magistrado supremo; e por esse meio tornará mais 
poderosa esta força do que se estivesse distribuída, em quatro ou treze corpos distintos 
e independentes. 42 
 

A fragilidade do vínculo pactuado levou os Estados a rediscutirem a União, esse era o 

inicio do processo de construção do Federalismo, que teria como implicação direta a criação de 

uma esfera de poder central forte, para exercer poderes gerais, mas reconhecedor das liberdades 

individuais, afastando, assim, qualquer possibilidade de autoritarismo. Assim observou Os 

Federalistas: 

já muitas vezes observei, com prazer, que a América independente não é composta de 
territórios separados e distantes uns dos outros. Esta terra de liberdade é vasta, fértil e 
nunca interrompida; a Providência a dotou, com predileção particular, de prodigiosa 
variedade de terrenos e produções; deu-lhe rios inumeráveis para prazer e utilidade de 
seus habitantes; lançou em torno de seus limites uma cadeia continuada de lagos e 
mares navegáveis para servirem de laço às partes que a compõem; fez correr no seu seio 
os mais nobres rios do universo e colocou-os a distâncias convenientes para que 
servissem de meio de comunicação aos socorros fraternais de seus habitantes e de canis 
à permutação dos seus produtos. Com igual prazer observei a complacência com que o 
Criador como que se empenhou em dar habitantes unidos a este país unido – 
descendentes dos mesmos antepassados – falando a mesma língua -, professando a 
mesma religião – afeiçoados aos mesmos princípios de governo -, semelhantes em 
hábitos e em costumes, e que reunindo suas armas, seus esforços, sua prudência – 
pelejando cruas pelejas em um guerra de morte -, compraram a preço de sangue a 
liberdade comum. 43 
 

Os Americanos sempre tiveram consciência da importância da sua reunião debaixo de um 

só governo federativo, investido de poder suficiente sobre todos os pontos que interessam a 

universalidade da nação. 44 A supremacia do poder central – federal, veio com a ratificação pelos 

Estados daquela que viria a ser a Constituição Federal, que conferia a superioridade da União, em 

detrimento da legislação dos Estados e da legislação federal. 

                                                           

41 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 66. 
42 HAMILTON, MADISON e JAY. O Federalista. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte, 2003, p. 
28. 
43 Ibidem, p. 18. 
44 Ibidem, p. 21. 
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 O sistema federal americano foi algo extraordinariamente novo, fato sem precedentes na 

história política da humanidade, refletiu as ideias predominantes dos idealizadores, com as 

adaptações exigidas para a conciliação de divergências e para o atendimento de ordem prática, 

sendo considerados alguns aspectos da situação política e jurídica em que se encontravam aquelas 

colônias inglesas, bem como as opiniões de líderes que exerceram maior influência nos 

momentos de declaração de independência das colônias e de constituição do novo Estado. 45 

De todos esses inconvenientes conduziram a fatal dedução: se se quisesse preservar a 

União existente, teria que ser revisto todas as adversidades, com o intuito de corrigirem suas 

falhas, aparar suas arestas, não sendo outra a decisão do povo Americano: o fortalecimento da 

União, que passou a ser a nota de abertura da Constituição de 1787, Nós, o Povo dos Estados Unidos, 

a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a Tranquilidade interna, prover a defesa 

comum, promover o Bem-Estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os Benefícios da Liberdade, 

promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Da construção desses 

objetivos comuns, ratificados pela União, aportou num modelo original de Estado cujos 

elementos o separam dos velhos e obsoletos esboços de Confederação. 

 

  1.2.2 O Estado Federal: caracteres Americanos 

 

A base teórica e filosófica do federalismo remonta o século XVIII, mais precisamente os 

processos revolucionários Francês e Americano. A ideia federal foi influencia dos ideais liberais 

iluministas, que lideraram o movimento contra o Poder Absoluto e pela quimera de 

Independência. Nesse sentido, limitaremos nosso estudo pelo aspecto da dinâmica do poder 

político, do nascedouro à atualidade, lembrando que o Estado Federal não encerra uma 

concepção única, acabada e exclusiva. A estrutura federativa é delineada in concreto por sua 

historia, seus caracteres próprios, cabendo a cada qual definir os elementos constitutivos de sua 

forma estatal. 

A formação federativa original adveio da Constituição dos Estados Unidos, limitado por 

uma sucessão de princípios vinculados internamente a um governo central que sintetizavam as 

aspirações de diversas correntes de opiniões, que tinha como chave a unidade nacional. Vê-se daí 

que os participantes da Convenção de Filadélfia tinham o objetivo primacial de aperfeiçoar à 

estrutura estatal que ratificou o impulso prático e teórico do federalismo. 

                                                           
45
 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. São Paulo: Ática, 1986, p. 8. 

 



20 

 

 

Dessa forma o Estado Federal Americano, com base na supremacia da Constituição, 

desempenhará o papel de guardião das garantias individuais, limitada pela i) união de Estados 

autônomos; ii) divisão de poderes entre a nação e os Estados; iii) operação direta dos Estados e 

nação sobre todas as pessoas e propriedades compreendidas nos seus limites territoriais; 46 iv) 

Estados e nação, cada qual com o completo aparelhamento para execução da lei; v) supremacia 

do poder nacional; e, vi) confirmação dos princípios do federalismo pelo Judiciário. 47 Tendo 

como fim conceber uma ‘União mais perfeita’, já que renunciaram parte de seus poderes, 

conservando a autonomia nos limites da Constituição que detém supremacia sobre todas as leis. 

Os Estados-membros receberam da Constituição Federal competências próprias e 

exclusivas, que implica necessariamente num reconhecimento de poderes, com repartição de 

competências e rendas bem como atribuições de encargos, com o intuito de viabilizar o 

funcionamento dos dois níveis de poder, autônomos e concomitantes. 

MARSHALL assegurou a supremacia do poder federal, determinando a autoridade do 

Congresso Nacional contra todos os impedimentos legais ou constitucionais dos Estados, 

definida no artigo VI da Constituição, corrobora a assertiva, tornando-se impossível aos Estados-

membros interferir no funcionamento do Governo Federal ou contrariar as normas centrais que, 

inscritas na Lei Fundamental, limita assim a autonomia estadual.  A propósito, vejamos o do 

artigo da Constituição, texto: 

ARTIGO VI 
 
[…] 
Esta Constituição e as leis complementares e todos os tratados já celebrados 

ou por celebrar sob a autoridade dos Estados Unidos constituirão a lei suprema do 
país; os juízes de todos os Estados serão sujeitos a ela, ficando sem efeito qualquer 
disposição em contrário na Constituição ou nas leis de qualquer dos Estados. […] 

 

No entanto, o pensamento unionista, foi severamente criticado, e o Executivo Federal 

sob a direção de Abraão Lincoln, em plena Guerra de Secessão, suprimiu os pretendidos direitos 

de propriedade, 48 garantidos aos Estados pela Constituição, 49 dessa forma os poderes inerentes 

                                                           
46
 Enquanto o país crescia em superfície e população, criavam-se fontes de trabalho agrícola para evitar o 
desemprego e ao mesmo tempo gerava-se um mercado interno com grande poder aquisitivo, a enorme massa dos 
granjeiros proprietários, para sustentar o desenvolvimento industrial. (Cf. GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da 
América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 144). 
47 SCHWARTZ, Bernard. Direito Constitucional Americano. Tradução Carlos Nayfeld. São Paulo: Forense, 1966, p. 50-
60. 
48
 O Homested Act, de 1862, assegurava a cada família a propriedade de lotes de 65 hectares. Cada beneficiário 
comprometia-se a cultivar sua parcela por um período não menor que cinco anos. (Cf. GALEANO, Eduardo. As 
Veias Abertas da América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 144). 
49 O Poder Executivo representado pelo então Presidente Abraão Lincoln, declarou livres da escravidão todos os 
homens e mulheres tidos como escravos nos 11 Estados Secessionistas. A Guerra Civil Americana consistiu na luta 
entre o Sul latifundiário, aristocrata e defensor da escravidão contra os Estados do Norte industrializado, onde a 
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ao Executivo, tinham tomado a dianteira de suprimir, nos Estados, uma propriedade garantida 

pela Constituição. DALLARI assim descreve, ‘graças à existência do vinculo federativo, 

solidamente formalizado por uma Constituição, os demais integrantes da federação reagiram 

unidos, sustentando uma guerra civil que durou até 1865 e que terminou com a derrota dos 

adeptos da secessão e a consolidação da Federação norte-americana. 50 

Após a guerra civil americana, em substituição a agroindústria, surgiram grandes 

conglomerados econômicos que passaram a dominar a vida nacional. A expansão econômica 

nacional, no decorrer do século seguinte foi regulamentada pela legislação federal. A União desde 

então continuou a expandir seus poderes em beneficio da maioria, em detrimento dos poderes 

cabíveis aos Estados. Essa evolução unionista: 

foi de importância capital, pois permitiu que o Governo federal atingisse uma posição 
bem superior ao órgão correspondente em todas as federações anteriores.  Nelas, os 
estados-membros geralmente concordavam em obedecer aos mandamentos de um 
Governo comum relativos a certos fins estipulados, mas mantinham o direito de 
decretar e confirmar as leis da União.  Esse, de fato, era o sistema estabelecido pela 
Confederação de Estados Americanos fundada após a Revolução.  Foi a fraqueza 
fundamental do Governo central instituído pelos Artigos da Confederação que levou os 
legisladores de 1787 a fazerem a modificação básica em discussão. 51  
 

Estas circunstâncias explicam a ascensão e a consolidação dos Estados Unidos, como um 

sistema economicamente autônomo, que não drenava para fora a riqueza gerada em seu seio. 

Eram muito frouxos os laços que atavam a colônia à metrópole. A verdade é que a insignificância 

econômica das treze colônias permitiu a precoce diversidade de suas manufaturas. A 

industrialização norte-americana contou, desde antes da independência, com estímulos e 

proteções oficiais. 52 

Dessa forma percebe-se que a vivência do federalismo foi moldando-se de forma a 

consentir um poder central forte, mas não tirano formado pelas vontades parciais – tanto é que 

verifica-se claramente que o Senado composto por representantes dos Estados-Membros, tem 

como função primordial assegurar sua participação nas decisões políticas do governo, mas, não 

necessariamente, pela unanimidade, mas pela expressão do governo de muitos, correspondendo ao 

governo que viabiliza a democracia. 

                                                                                                                                                                                     

escravidão tinha um peso bem menor do que no Sul. Estas diferenças estão entre as principais causas da guerra e têm 
origem ainda no período colonial, enquanto o desenvolvimento do Norte estava ligado à necessidade de crescimento 
do mercado interno e do estabelecimento de barreiras protecionistas; o crescimento Sulista era baseado precisamente 
no oposto, ou seja: o liberalismo econômico que abria todo o Mundo às agro exportações e a mão de obra escrava 
(de origem africana). É de Lincoln as frases: ‘Se a escravatura não é má, nada é mau’, e, ‘Os que negam a liberdade 
aos outros não merecem a liberdade’. 
50
 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. São Paulo: Ática, 1986, p. 17. 

51
 SCHWARTZ, Bernard. Direito Constitucional Americano. Tradução Carlos Nayfeld. São Paulo: Forense, 1966, p. 50-
55. 
52
 GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 146. 
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  1.2.3 Federalismo Dual: descentralização de Competências 

 

 O Federalismo Dual ou Clássico corresponde ao modelo de Estado Intervencionista, com 

distribuição de competências entre a União e os Estados, com o intuito de que não perca ou 

reduza a autonomia dos Estados-membros e não venha a romper o equilíbrio federativo, com 

poderes enumerados e remanescentes, doutrinariamente chamados de repartição horizontal, foi o 

previsto na Constituição Americana.   

 Para e enumeração desses poderes, HAMILTON, MADISON e JAY, no O Federalista, diz 

que deve ser considerado dois pontos de vista capitais: primeiramente em relação à soma de 

poder que ela confere ao governo e tira aos Estados; em segundo lugar quanto à organização do 

mesmo governo e à distribuição dos seus poderes pelos diferentes ramos que o compõem. 53  

 FERREIRA FILHO, explica que a índole da repartição horizontal, típica do federalismo 

dual, é separar, radicalmente, a competência dos entes federativos, por meio da atribuição a cada um deles de uma 

‘área’ própria, consistente em toda uma matéria (do geral ao particular ou específico), a ele privativa, a ele 

reservada, com exclusão absoluta da participação, no seu exercício, por parte de outro ente. 54 

 É indispensável que não se estabeleça a supremacia da União ou das unidades federadas, 

devendo-se buscar acima de tudo o equilíbrio que assegure suas autonomias, sem contudo 

prejudicar qualquer deles. TOCQUEVILLE descreveu os motivos que levaram a União a ter 

poderes enumerados e os Estados, os demais poderes, assim descrevendo; 

os deveres e os direitos do Governo Federal eram simples e bastante fáceis de definir, 
porque a União fora constituída com a finalidade de responder a algumas grandes 
necessidades gerais.  Os deveres e direitos do governo dos Estados eram, pelo contrário, 
múltiplos e complicados, porque tal governo penetrava em todos os detalhes da vida 
social.  Por isso, definiram-se com cuidado as atribuições do Governo Federal e 
declarou-se que tudo o que não se achava compreendido na definição fazia parte das 
atribuições do governo dos Estados.  Dessa forma, o governo dos Estados ficou no 
terreno do direito comum, enquanto que o governo federal era a exceção. 55 
 

 Dessa forma, o federalismo foi evoluindo paulatinamente, até chegar ao federalismo 

dualista, que se baseava na pretendida competência dos Estados de impedir a ação federal em 

assuntos que lhes seriam privativos, enaltecendo que essa construção jurídica fora aprimorada 

pela influência da Suprema Corte. A Constituição Federal Americana previu a enumeração dos 
                                                           
53
 HAMILTON, MADISON e JAY. O Federalista. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte, 2003, p. 
251. 
54
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 155. 

55
 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 97-110. 
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poderes da União no art. 1º, da Seção 8, encerrando substancialmente competências que, por sua 

natureza devem ficar com o governo central, qual seja, o poder de elaborar todas as leis 

necessárias e apropriadas ao exercício dos poderes determinados. 56 Mas havia a necessidade de 

aprimorar os poderes instrumentais para que progrida o exercício dessas competências explícitas, 

em vista disso: O Constituinte de Filadélfia deferiu ao Congresso competência para elaborar todos 

as leis necessárias ao exercício dos poderes especificados e dos demais que a Constituição confere ao Governo dos 

Estados Unidos ou a seus Departamentos ou funcionários. 

 Aparece nessa previsão a cláusula das competências implícitas da União, com base na 

interpretação extensiva das competências federais que ganhou ainda mais força através da 

aplicação dada pela Suprema Corte no caso McCullock versus Maryland. 

 Isso porque os poderes estaduais, que não foram originariamente previstos na 

Constituição, eram todos aqueles não conferidos expressa ou implicitamente à União. Esse 

entendimento ficou melhor consolidado na cláusula expressa na 10ª Emenda, onde transcreve 

que os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos Estados, são 

reservados aos Estados ou ao povo. Emenda essa que compõe a declaração de direitos conhecida como 

Bill of Rights, cuja interpretação acompanhou as mudanças históricas e cuja proteção é buscada e 

obtida constantemente pelo povo americano. 57 Ainda com o objetivo de esclarecer esse ponto e 

de, consolidar o poder da União, foi aprovada a 11ª Emenda que ficou estabelecido que ao poder 

judiciário da União não compreendia a competência para julgar ações propostas contra qualquer 

dos Estados-membros. 58 Mas convém ressaltar que em caso de algum Tribunal Superior 

Estadual vir a decidir contrariamente aos preceitos da Constituição Federal, abria o ensejo de 

recorrer à Suprema Corte. 

 O que se pode perceber no federalismo dual foi que esses dois campos de poder – União 

e Estados-Membros – conviviam em clima de permanente rivalidade e competição. Há ocasiões 

em que as deliberações não terão por fim a prosperidade nacional, mas serão dirigidas pelas 

vistas, prejuízos e interesses dos governos e do povo dos Estados particulares. 59 Uma limitação 

bem definida desse momento foi garantir a não-intervenção estatal nos assuntos econômicos e a 

supremacia dos interesses privados, levantando-se resguardo os direitos de primeira geração, qual 

seja, a defesa dos direitos e liberdades individuais civis e políticos. E para viabilizar essa promessa 

foi a distribuição equitativa dessas competências, enumeradas para a União, ficando os Estados 

                                                           

56 Tais como, as concernentes às relações exteriores, à defesa nacional, ao sistema monetário e de pesos e medidas, à 
nacionalidade, ao comércio e comunicação interestadual. 
57
 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. São Paulo: Ática, 1986, p. 40. 

58
 Ibidem, p.41. 

59
 HAMILTON, MADISON e JAY. O Federalista. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte, 2003, p. 
293. 
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com as residuais e todas as não enumeradas pela Constituição para o campo federal foram 

atribuídas aos Estados. 

 A separação de poderes no federalismo dual não foi um principio com exata medida de 

poder entre as esferas de governo, foi possível perceber que durante o seu caminho houve o 

fortalecimento entre uma ou outra esfera de poder, mas em síntese deve ser afirmado que a 

supremacia da Constituição enaltece que todos os governos – federal e estadual – devem a ela se 

submeter, bem como ser reconhecida a independência recíproca entre eles, não havendo qualquer 

espécie de subordinação. 

 No entanto, o federalismo dual, baseado na repartição horizontal de competências e nas 

relações de justaposição entre os ordenamentos da União e dos Estados, mostrou-se inadequado 

para a superação da crise de 1929 e para atender às exigências do intervencionismo econômico e 

social e às necessidades do mundo moderno, cada vez mais homogeneizadas. Necessitou 

aperfeiçoar seus princípios com o fim de garantir a sua continuidade, mudanças no período 

posterior à crise que intensificaram numa política progressista em detrimento aos interesses 

estaduais, aumentando o poder presidencial em detrimento da própria Constituição e da 

Federação. Mas Kennedy, com um governo forte, amenizou os excessos e buscou agir com 

presteza aos ditames Constitucionais. A engenharia constitucional recriou o federalismo, que 

alguns denominam de um novo federalismo, caracterizado pelas técnicas de legislação recíproca, 

uniforme e paralela, pela concessão de subvenções federais condicionadas e pelo abandono do 

conceito de igualdade governamental, tudo com o intuito de equilibrar o poder estatal sem abrir 

mão da liberdade humana. Não houve alteração do texto constitucional, mas os novos encargos 

atribuídos ao Estado mudaram significativamente suas funções, o que demonstra que a escolha 

pela centralização ou descentralização interfere na organização social, política, econômica e 

jurídica de um povo, com repercussão sobre a vida de outros povos. 60 

 

 

1.2.4 Welfare State e o surgimento do Federalismo Cooperativo 

 

O federalismo, como parte integrante do Estado vai ao longo do tempo, moldando suas 

estruturas, funções e legitimidade. Reformulando seus conceitos que não seguem uma linha 

evolutiva, mas fica sujeito a acompanhar as transformações sócio-econômicas. O século XX é o 

ponto de chegada da utilidade dos modelos políticos definidos nos séculos antecedentes, sob a 
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influência do liberalismo. ARRETCH 61 diz que com a industrialização surge a divisão social do 

trabalho e isto implica num crescimento individual em relação à sociedade. Desse modo, os 

direitos de segunda geração surgem para dar respostas às dificuldades individuais, visando 

garantir a sobrevivência das sociedades. E ainda salienta: As medidas de proteção aos pobres foram 

progressivamente deixando de tratá-los indistintamente, isto é, passaram a surgir políticas de atenção à 

heterogeneidade da pobreza. 62 

 A tradição liberal do século XIX, em especial na segunda metade, tinha uma visão do 

poder público como inimigo da liberdade individual, isso porque para a burguesia enriquecida, 

sob o manto dos direitos individuais, pregavam a liberdade contratual, a mínima intervenção do 

Estado nos assuntos privados, pois cada homem é o melhor juiz de seu interesse e deve ter a 

liberdade de promovê-los segundo a sua livre vontade. 63 Os Estados Unidos viviam um período 

de isolamento, decorrente da busca pela auto-suficiência, provavelmente inspirada no temor de 

que o relacionamento estreito com a Europa criasse o grave risco de gerar uma situação de 

dependência. 64 E com exceção da Europa o resto do mundo não apresentava características que 

pudessem ensejar uma perspectiva de relação aos interesses estadunidense.  

 Os Americanos no início do século XX haviam acumulado riquezas e tentavam investir 

de modo a reproduzir toda a opulência econômica gerada pelo desenvolvimento das atividades 

que acumulavam e expandiam o capital. Foi aí que surgiu o interesse pela America Latina, que 

além da proximidade, apresentava inúmeros fatores 65 que contribuíam para que se tornasse um 

ambiente propicio à implantação de um novo colonialismo.  

 Com a expansão industrial houve o agigantamento dos centros urbanos e o surgimento do 

proletariado urbano, fruto do desenvolvimento industrial e da consequente destruição de modos de vida antigos e 

tradicionais. 66 Havia excesso de mão-de-obra, que contribuía para a manutenção de péssimas 

condições de trabalho, com remuneração irrisória, contribuindo com o crescimento de injustiças 

sociais. A consequência imediata dessa revolução foram os movimentos socialistas, que 

reivindicavam por aumento nos salários e melhores condições de trabalho, acrescentando a isso o 

surgimento do socialismo soviético que acaba intimidando as forças políticas liberais, às quais 
                                                           

61 ARRETCH, Marta. Emergência e desenvolvimento do Welfare State: teorias explicativas. In: BID. Rio de Janeiro, nº 39, 
1995, p.11. 
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1995, p.11. 
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 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 233. 
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 Ibidem, p.43. 

65
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supunha que fossem férteis. Além disso, a pobreza dos povos, o deficiente preparo intelectual das elites, a 
proximidade geográfica e a inexistência de organizações militares poderosas (Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. O 
Estado Federal. São Paulo: Ática, 1986, p.43-44). 
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tinha o intuito de garantir o capitalismo promoveram uma ação mais interventiva por parte do 

Estado, se amoldando, numa nova perspectiva de atitude por parte do poder público, passando a 

interferir no domínio econômico e outras práticas típicas da iniciativa privada com o intuito de 

abrandar as consequências infaustas desse período e garantir assim a continuidade do modo de 

produção capitalista. 

 Fica claro nesse contexto que a intervenção mínima proporcionada pelo Estado Liberal 

tinha no ensinamento de DALLARI, o intuito de proporcionar uma melhoria das condições 

sociais, visto que o poder público se avoca como garantidor das condições mínimas de existência 

para os indivíduos, além de garantir o mercado, pela regulação, já que o mesmo poder público 

passa a funcionar como agente financiador, consumidor, sócio, produtor, etc., em relação à 

economia. 67 

 SCHWARTZ ao analisar os efeitos da atividade intervencionista reguladora exercida pelos 

Estados Unidos, com o New Deal, observou que para o governo federal exercer, em âmbito 

nacional, a autoridade regulamentadora que as condições sociais requeriam, foi necessário 

abandonar a idéia de federalismo dualista. 68 Vê-se dessa forma que em vários pontos do planeta, 

as lutas sociais foram a mola propulsora de lineamento entre o Estado Liberal e o Estado Social, 

porque a igualdade dos cidadãos perante a lei passou a ser confrontada com a desigualdade da lei perante os 

cidadãos 69, que reforçava a idéia de um Estado ativamente envolvido na gestão dos conflitos e concertações 

entre classes e grupos sociais, e apostando na minimização possível das desigualdades sociais no âmbito do modo de 

produção capitalista dominante nas relações econômicas. 70 

Essas novas atitudes do poder público intensificaram ainda mais depois da Primeira 

Guerra Mundial, que tiveram que romper com a tradição do liberalismo econômico, apressando a 

ação de fatores desagregadores e implantando o intervencionismo estatal, que ratificou ainda mais 

o fortalecimento do Poder Executivo Federal que teve que assumir o controle integral e coativo 

da economia, em virtude das exigências de armamento e abastecimento necessários à causa da 

guerra, além dos reflexos imediatos da Revolução Russa (1917), a Constituição de Weimar (1919) 

e do Constitucionalismo Social que teve como ponto de partida a Constituição Mexicana (1917). 

 Todo esse panorama mundial ensejou profundas transformações sociais e instabilidade 

econômica, obrigando os países a adequar-se a novas ordens, cada qual de forma particularizada.  
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Os Estados unidos foram adotando novas atitudes e dentre elas a expansão das relações 

internacionais, conforme seus interesses, o que favoreceu a hegemonia do poder federal em 

detrimento do poder estadual,71 sob a perspectiva de uma intensa colaboração entre eles para a 

realização de certas tarefas, como por exemplo, a proteção aos desempregados, inaugurando 

assim o federalismo cooperativo. 

 É claro que o federalismo cooperativo não surge de imediato, essa passagem ocorre 

paulatinamente, do período abstencionista para o período intervencionista, onde ocorre uma 

profunda transformação na utilização do trabalho, na liberdade contratual e na propriedade 

privada dos meios de produção, sob a necessidade de impor uma função social a esse e outros 

institutos e sua paulatina transformação dentro de contexto que condicionam o dirigismo 

econômico estatal. No fundo, a política liberal era vulnerável porque sua forma de governo 

característica, a democracia representativa, em geral não era uma maneira convincente de 

governar Estados, e as condições da Era da Catástrofe raramente asseguraram as condições que a 

tornavam viáveis quanto mais eficazes. 72 

 Todo esse conjunto de transformações favoreceu o amadurecimento da nação norte-

americana, que trouxe como consequência o fato de que: 

la vida econômica y social se hace más compleja, y desborda por completo las 
posibilidades de intervención de los Estados. Suponiendo que los legislativos de los 
Estados considerasen deseable esta intervención, no hubiera podido ser más que 
fragmentaria. Después de la guerra civil la política que se exige es uma política 
verdaderamente nacional. Las relaciones se entablen atrevés de um continente. Las 
sociedades se multiplican, la concentración se acentua y la assción sindical es también 
nacional. Si es necesaria una acción de los poderes públicos em la vida econômica y 
social esta accíon há de ser nacional. 73 
 

Fica evidente que a guerra trouxe diversas consequências para os americanos, embora os 

EUA tivessem estado muito distantes do conflito, embora por um curto e decisivo período 

tivessem se envolvido nele; 74 o novo cenário de progresso industrial e econômico levou a sua 

inserção no mercado internacional, beneficiando-os espetacularmente, mas para isso tiveram que 

tolerar a implantação do Estado intervencionista que batia de frente com os interesses dos 
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tornaram-se unidades administrativas de implementação da política federal, o que fez do sistema federal americano 
uma hierarquia descentralizada ao invés de uma matriz não centralizada (Cf. BASTOS, Celso. Por uma Nova Federação. 
In: FERRERI, Janete Helena. A Federação. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 21). 
72
 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 140. 

73
 RIBCOFF, Abraham. Política: a experiência norte-americana. Rio de Janeiro: Record, 1967, p. 43. 

74
 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 101. 



28 

 

 

tradicionais defensores do mercado. Em meio a tudo isso a economia americana sofreria um 

grande abalo, um colapso verdadeiramente mundial: a crise de 1929, sentido pelo menos em 

todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações 

impessoais de mercado. 75 Se até então as ações do governo central pareciam estáveis em 

determinados momentos, numa postura não-intervencionista, essa crise desestruturou todas as 

bases econômicas, financeiras e industriais do país, empurrando o governo a ações mais 

enérgicas. 

É que no ápice da crise, o fluxo internacional de capital pareceu secar, os empréstimos 

internacionais caíram mais de 90%, as poupanças privadas desapareceram, os bancos aumentaram 

as taxas de juros em virtude da falta de reservas, reprimindo a produção industrial e, consequente 

diminuição no consumo. Empresas endividadas e o resultado foi o fechamento de fábricas, 

bancos falidos levou a uma corrida pela venda de ações das empresas nas bolsas de valores. Foi 

quando o colapso da economia mundial quebrou (crack) a bolsa de valores, que agora parecia 

apanhada num ciclo vicioso, onde cada queda dos indicadores econômicos reforçava o declínio 

em todos os outros. 76 O desemprego chegou a treze milhões e duzentos mil trabalhadores e com 

isso o poder dos trabalhadores foram minados.  

A oxigenação para uma mudança que levaria a recuperação econômica teve inicio com 

Roosevelt, na política intervencionista do New Deal, enfrentando a resistência dos empresários e 

dos tradicionalistas. Na economia, uma rígida e necessária intervenção do governo em diversos 

assuntos, há o financiamento o déficit a partir de gastos públicos, com a desvalorização do dólar; 

o controle dos metais preciosos; expansão do crédito; protecionismo para as indústrias e para a 

agricultura; política de preços; além de restauração dos meios de produção, a readaptação das 

pessoas à vida social. 

A Segunda Guerra Mundial impõe a assunção de um papel controlador dos recursos 

sociais, mais adequados às novas realidades, acentuando ainda mais as práticas intervencionistas 

do governo federal, em detrimento dos governos estaduais, numa relação de cooperação com a 

tarefa de manter a paz no mundo e promover a segurança econômica de seu povo. 

Desapareceram os limites entre o público e o privado, e o Estado, antigo mal necessário, passou à 

condição de financiador, sócio e consumidor altamente apreciado, tendo cada vez mais 

estimulada sua atitude intervencionista, justamente pelos grupos que mais se opunham a ela. 77 

Para os Estados Unidos a participação na Segunda Guerra Mundial foi decisiva em duas 

frentes de atuação, a primeira delas é que pôde dar efetividade ao Plano Marshall, com a criação 
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do Banco dos Estados Unidos, que com os empréstimos concedidos para a reconstrução dos 

países e de suas economias, fez com que se tornassem credores dos países europeus. A segunda 

frente de atuação foi quando os americanos despontaram como potência econômica e militar, 

assumindo a dianteira mundial, com projetos que a colocavam numa situação de mantenedor da 

paz e da segurança internacionais, a sede da ONU – Organização das Nações Unidas, no 

território americano, foi a concretização do seu poderio. 

John Marshall, Presidente da Suprema Corte, formulou a teoria dos poderes implícitos, 78 

que autorizava a União a realizar de todas as formas idôneas a consecução das atribuições 

constitucionais. Concebeu que, apesar de o Governo da União ser reconhecido como o governo 

de poderes enumerados, a Constituição por sua própria natureza autorizava apenas o 

delineamento desses poderes, deixando os ingredientes menores serem deduzidos. Favorecia 

assim a possibilidade do Congresso elaborar toda e qualquer lei que possa dar efetividade a 

execução dos poderes explícitos. 

BARACHO enfatiza que o executivo federal passa a efetuar vastos programas, aprovados pelo 

Congresso, com o intuito de intervir em diversos setores: discriminação racial, educação, luta contra a pobreza, 

renovação urbana, desemprego, assistência social e médica. 79  Entre as medidas legislativas tomadas pela 

Federação, destacaram-se a Lei Nacional de Recuperação Industrial, de 1933, a Lei da Previdência 

Social, de 1935, e a Lei dos Padrões do Trabalho Justo, de 1938. É notório a profunda mudança 

no Federalismo Americano desde seu início, visto que passa a existir uma clara predominância do 

governo federal sobre o governo estadual, sob a perspectiva de que esses não tinham condições 

de satisfazer isoladamente a prestação de serviços necessários nesse momento da depressão 

econômica. 

                                                           

78 A teoria dos poderes implícitos, significando a existência de poderes além daqueles expressos no texto 
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Muito embora tenham avançado sobre matérias historicamente consideradas estaduais, as 

transformações não foram sentidas no texto da Constituição, através de uma mudança formal, 

mas foram ratificadas pela atuação da Suprema Corte que revela seu papel dinâmico com a 

reinterpretação dos dispositivos constitucionais à luz da nova realidade econômico-social, o que 

permite uma constante inovação dos princípios e regras de relações entre as esferas de governo, 

mais centralizador do que o processo anterior e mais apropriado às necessidade do Estado 

Intervencionista de então. 

Essa expansão da intervenção por parte do governo federal, só veio acontecer com o 

desenvolvimento de três frentes, analisadas por Schwartz, quais sejam: i) a regulação do comércio; 

ii) o poder de tributação; e, iii) as subvenções. A primeira delas era que o Congresso queria pautar 

regras que viessem a promover uma competição justa. Era necessário promover uma atuação 

conjunta entre as esferas e governo e a iniciativa privada, nessa atuação o governo afirmou 

autoridade regulamentadora sobre quase todos os detalhes do sistema econômico americano. 80 

Entre exemplos, é citado o julgamento do caso “Estados Unidos versus Darby”, em 1941, 

que confirma o rompimento da Suprema Corte com o federalismo dualista e da concordância 

com a ampliação dos poderes federais.  SCHWARTZ elucida tal caso:  

A ‘Lei dos Padrões do Trabalho Justo’, promulgada pelo Congresso em 1938, dispõe 
sobre a fixação de salários mínimos e número máximo de horas de trabalho por um 
órgão do Governo Federal.  Proíbe a remessa, no comércio interestadual, de bens 
manufaturados por empregados cujos salários sejam inferiores ao mínimo prescrito ou 
cujas horas de trabalho sejam superiores ao máximo prescrito.  Nisto não é diferente 
das leis em questão no Caso do Trabalho Infantil, que havia proibido o transporte, no 
comércio interestadual, de bens produzidos pelo trabalho infantil.   

 

Naquele caso, é de lembrar, a Corte Suprema havia decidido que tal lei constituía uma 

tentativa inconstitucional, da parte do Congresso, de regulamentar a maneira pela qual a 

produção seria realizada – matéria reservada exclusivamente aos estados, individualmente.  Em 

sua decisão de 1941 sobre o caso, “Estados Unidos versus Darby”, a Corte Suprema recusou-se a 

seguir sua decisão sobre o trabalho infantil.  Em vez disso, declarou especificamente que sua 

decisão anterior repousava numa concepção de poder federal-estadual agora desatualizada e que a 

própria decisão precisava ser considerada revogada. 81 

O poder de tributar era a segunda forma de o governo federal expandir sua atuação, visto 

que essa também é uma das formas de regulamentar a economia. A causa principal dessa 

regulação se deu pelo fato de ter assumido a dianteira de potência militar de primeira grandeza o 
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que pedia dos Estados Unidos um governo federal forte, com indiscutível soberania para tomar 

decisões rápidas envolvendo a totalidade da vida de seu povo, 82 com a expansão das iniciativas 

do governo central em setores e atividades ligados à promoção do bem-estar. 

SCHWARTZ anota que uma das medidas regulamentadoras mais importantes do New Deal – a 

‘Lei de Ajuste Agrícola’ de 1933 baseou-se inteiramente no poder de tributação. Aquela lei procurou 

principalmente eliminar o excesso de produção, dotando o agricultor americano de suficiente 

incentivo para reduzir a produção. 83 Essa premissa de controle da produção agrícola só seria 

viável por uma política tributária que viesse a alcançar o excedente da produção. Era uma forma 

de reunir recursos necessários para proteger e restituir fôlego à economia, sob a supervisão do 

governo central nos planos de reestruturação da economia proposta pelos Estados, uma prática 

fundamental do federalismo cooperativo. 

Por fim, a União avançou sobre os assuntos internos dos Estados-Membros não apenas 

através de legislação, mas também por meio da concessão de subvenções federais sob condição, 

com o intuito de fortalecer ainda mais o poder central, especialmente a partir do New Deal. Tais 

concessões foram impostas por Washington aos Estados que as aceitavam, 84 pois tinham o 

objetivo de financiar a assistência aos idosos, desempregados, crianças dependentes e à saúde 

pública, mas, em troca, impôs aos Estados a conformação de sua administração aos padrões 

prescritos pela Lei de Previdência Social.  

Dessa forma, vê-se que o federalismo cooperativo implantado na América não era apenas 

uma simples relação de ajuda mútua entre o Governo Federal e os Governos Estaduais, era antes 

de tudo uma política centralista compensada por ajuda financeira, ratificada pela mudança na 

ordem jurídica com o intuito de manter o mercado liberal. O federalismo americano busca meios 

para encontrar o funcionamento e a reestruturação desse sistema, não é possível precisar que a 

tendência descentralizadora seja definitiva, o sistema é dinâmico e complexo e buscará 

reorganizar-se de acordo com as próprias necessidades do Estado, como se pode depreender na 

própria historia federal americana. 

 

   

  1.2.5 O New Federalism como apresentação do Estado de Direito 
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 Logo após o período compreendido entre 1914-1945 conhecido como era das guerras, 

inicia-se um novo ciclo que pode ser reconhecido como a era da confrontação, ou guerra fria, 

conflito ideológico entre duas superpotências. Esse momento coincidiu com o Estado de bem-

estar, ou Welfare States, na nomenclatura americana. Havia uma regulamentação envolvendo todo 

o processo produtivo e que delineou todos os traços característicos do papel interventivo e 

promocional do Estado. O federalismo norte-americano não escapou a esse perverso processo de 

dilação dos poderes federais e correspondentemente retraimento dos poderes estaduais, 85 muito 

embora os estados americanos possam declinar ainda mais da posição de soberanos 

independentes que possuíam na fundação da República, sua continuação como entidades 

governamentais separadas parece assegurada. 86 

 Esse período teve como característica básica a idéia de relações intergovernamentais na 

execução de programas sociais pelas esferas de governo conjuntamente, onde a esfera central era 

responsável pela elaboração e manutenção de tais programas e os Estados-Membros contribuíam 

com sua execução. 87 No Welfare States houve uma política de descentralização do governo central 

e cada Estado-Membro por si só, passava a ser responsável pela elaboração, manutenção e 

execução dos programas sociais, esvaziando o poder central de ações nas áreas de 

desenvolvimento social. 

 Nesse estado de debates acerca do New Federalism sempre dividiu opiniões. Os que 

defendiam as medidas de esvaziamento do governo central sustentavam seus argumentos de que 

tais políticas de bem-estar social deveriam ser temporárias, em virtude de que o governo federal 

estava distante dos problemas que ocorriam nos limites internos dos Estados-Membros, e que 

sua atuação acabava ficando burocratizada. Dessa forma cada Estado estaria apto a resolver as 

adversidades específicas de acordo com suas peculiaridades próprias. Os adversários das medidas 

enfatizavam que elas alteravam o sistema político-administrativo do país, em virtude dos encargos 

financeiros federais serem perenes, enquanto que os Estados-Membros possuíam capital volátil, 

nem sempre fixos e permanentes, o que acabaria por limitar sobremaneira a atuação dos Estados 

em financiar os programas em períodos de recessão, quando era justamente nesse momento que 
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aumentava as demandas sociais, além da falta de infra-estrutura suficiente para a realização de tais 

programas. 88 

 Em meio à era de confrontação, no inicio da década de 70, o Estado de bem-estar social, 

começa a dar sinais de crise, condicionadas pela guerra do Vietnã e pela quebra do sistema 

Bretton Woods, conjugada com a crise mundial de petróleo, fizeram com que desestabilizassem 

as bases do Welfare States, ensejando um período de agitações e incertezas caracterizadas pela 

elevação das taxas inflacionárias e de juros. É nesse contexto que o federalismo norte-americano 

começa a sinalizar modificações substanciais em sua atuação, delineando uma nova tendência, 

marcada por um intenso processo de descentralização combinado com a avocação pela esfera 

central na execução de tarefas que antes estavam delegadas aos Estados-Membros. 89 

O denominado New Federalism, não deve ser confundido com a primeira transformação 

das relações federalistas logo após o período dualista, e que também ficou conhecida como novo 

federalismo, no advento do Welfare States. 90 Esse período foi marcado por peculiaridades próprias 

diversas dos modelos implantados até então. Embora se possa afirmar que este movimento 

descentralizador foi acompanhado pela mesma tendência de retorno comparado à época do 

liberalismo clássico nos campos político e econômico. SCHWARTZ sobre essa questão afirma 

que há algumas décadas, a mudança de equilíbrio de poder causada pelo declínio do federalismo duplo 

caracterizou-se costumeiramente, como o “novo federalismo”. O aspecto destacado deste “novo federalismo” foi o 

crescimento do poder federal, principalmente através do poder de bolsa exercido por meio de subvenções condicionais 

aos estados. Esse período apresenta ainda como força essencial a sua capacidade de colocar 

poderes autônomos em nível de Estados e autoridades locais, possibilitando grande variedade nos 

tipos de serviços inseridos pela Administração na estrutura específica de produção de recursos 

fiscais em casa nível de governo. 91 

Ronald Reagan fez do New Federalism a pedra angular de seu programa de Administração, 

quando enfatizou que sua proposta se destinava a restaurar para os estados e para os governos municipais 

seu papel como laboratórios dinâmicos de mudança numa sociedade criativa. 92 Isso porque entendia que o 

governo federal não era parte da solução da crise estatal, mas o problema. A proposta de trabalho 
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iniciava por uma reestruturação do Estado-Americano, visando diminuir as atividades financiadas 

e realizadas pelo governo central, por meio de um balanço orçamentário com corte de alguns 

impostos, a redução de programas sociais, e um incentivo nos gastos de defesa e investimentos e 

manutenção do poderio bélico, principal projeto dos Estados Unidos, função especial do 

governo federal. 

É claro que muitos outros fatores contribuíram para o endividamento do Estado. O modus 

operandi de produção passou por uma fase de grande transformação ocasionada pelo mercado 

transnacional e revolução científico-tecnológica que consolidou o processo de globalização da 

economia, alterando significativamente as relações mundiais, mas trazendo consigo um 

descontrole estatal na economia.  

O governo adotou várias tentativas e programas com o intuito de superar a crise 

financeira, entretanto os problemas ocasionados pelo Estado Social canalizados pelos 

desequilíbrios entre sociedade x mercado, não seriam resolvidos apenas com aumento das receitas 

estatais, mas também porque havia uma crise própria na concepção de sociedade, 93 que estava 

subjugada ao Estado. 

SCHWARTZ enfatiza que o sistema social e econômico americano tem estado sujeito 

cada vez mais à regulamentação e ao controle por Washington, diga-se da autoridade federal. 

Onde apesar de o Governo da União ser reconhecido como o governo de poderes enumerados, a 

própria natureza da Constituição autoriza somente o delineamento dos grandes contornos desses 

poderes, deixando os ingredientes menores serem deduzidos. Tão quanto a Suprema Corte 

reconhece que a autoridade de tomar decisões fundamentais é um atributo essencial de soberania, 

visto que a agenda obrigatória a ser considerada pelos tomadores de decisões nos estados é 

estabelecida por ordem federal. 94 

Dessa forma, as políticas públicas empregadas pelo welfare state no período da grande 

depressão, demonstraram que a atual crise tinha contornos bem mais tênues, com demandas 

próprias, HOBSBAWN destaca que  

o fato fundamental das Décadas de Crise [anos 70 e 80] não é que o capitalismo não 
mais funciona tão bem quanto na Era de Ouro [anos 50 e 60], mas que suas 
operações se haviam tornado incontroláveis. Ninguém sabia o que fazer em relação aos 
caprichos da economia mundial, nem possuía instrumentos para administrá-la. O 
grande instrumento para fazer isso na Era de Ouro, a política do governo, coordenada 

                                                           
93
 Essa seria uma crise de legitimação do Estado Social, da relação existente entre a Sociedade Civil e o Estado-
Providência, onde aquela distancia-se e se torna apática no que diz respeito a atuação deste, ficando em situação de 
oposição , já que a sociedade aguarda a resolução dos problemas sociais através da políticas públicas do Estado, 
embora não consiga descrever quais sejam suas necessidades e quais políticas governamentais sejam legitimas. 
94
 SCHWARTZ, Bernard.O Federalismo Norte-Americano Atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1984, p. 67. 



35 

 

 

nacional ou internamente, não funcionava mais. As décadas de Crise foram à era em 
que os Estados Nacionais perderam seus poderes econômicos. 95 
 

Naquele momento era questionado se a alternativa para a possível solução da crise não 

seria um retorno ao liberalismo com nova roupagem, o neo-liberalismo, uma alternativa à crise 

do intervencionismo estatal incapaz de solver as necessárias políticas sociais, numa defesa ao livre 

mercado, a liberalização do câmbio e do controle da economia, com a diminuição de funções da 

máquina estatal com o intuito de diminuir o déficit público. Dessa forma, a reestruturação 

pretendida na década de 80 caminhou para a concretização no governo democrata de Clinton, 

ficando conhecida por um New Federalism, no entanto, convém asseverar que a esfera federal não 

efetuou uma transferência de poder, mas de responsabilidade acerca do desenvolvimento social 

do cidadão norte-americano, o que acabou gerando um caos acerca da responsabilização da 

execução das políticas sociais, uma vez que o federalismo puro é fundamentalmente incompatível com as 

tensões da evolução política do século XX. Procurar recriá-lo em sua imagem clássica do século XVIII é entregar-

se à busca de uma quimera. 96 

HAYEK fora um dos obstinados em defesa do neo-liberalismo e assim escreveu: 

Os princípios básicos do liberalismo não contêm nenhum elemento que o faça um credo 
estacionário, nenhuma regra fixa e imutável. [...] Talvez nada tenha sido mais 
prejudicial à causa liberal do que a obstinada insistência de alguns liberais em certas 
regras gerais primitivas, sobretudo o princípio do laissez-faire". 97  

 

E acrescenta ainda que a impaciência crescente em face do lento progresso da política 

liberal, a justa irritação com aqueles que empregavam a fraseologia liberal em defesa de privilégios 

anti-sociais, e a ilimitada ambição aparentemente justificada pela melhoria material já conquistada 

fizeram com que, ao aproximar-se o final do século [XIX], a crença nos princípios básicos do liberalismo 

fosse aos poucos abandonada. (...) Já não se tratava de ampliar ou melhorar o mecanismo existente, mas de 

descartá-lo e substituí-lo por outro. 98 

É claro que a implementação das políticas neoliberais não foram introduzidas de 

imediato, embora pragmaticamente tenha havido substancial resistência, suas mais importantes 

propostas foram acatadas, principalmente por força de disposição federal para desistir do 

controle que tem acompanhado a maioria das subvenções categóricas, assim como dos temores 

daqueles ajudados por tais subvenções de que necessitam de proteção federal para assegurar que 
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os recursos financeiros federais sejam gastos apropriadamente. 99 Dessa forma a década de 80 

ficou marcada por uma reordenação nos gastos públicos, com o corte de funções estatais que 

foram essenciais para a população. Desde as primeiras crises, o federalismo americano 

caracterizou-se pelo predomínio da autoridade federal com intensa centralização, e uma 

significativa complexidade das relações Estado/Sociedade em virtude das políticas sociais do 

Welfare State que conduziam a idéia de um retorno ao modelo dual. No entanto havia uma 

característica marcante que diferenciava do modelo anterior: a crescente dependência dos 

Estados-Membros em relação à esfera federal em financiar as políticas sociais. Embora presente 

tal caracterização, SHWARTZ enfatiza que esse conceito foi mantido em seus aspectos essenciais durante 

mais de um século por uma série de decisões da Suprema Corte que invalidaram tentativas do Governo Federal de 

invadir campo reservado aos estados. 100 

E continua asseverando que a necessidade do exercício do poder nacional para atender às exigências 

governamentais dos dias atuais levou ao abandono da noção da igualdade governamental como a pedra angular da 

estrutura do federalismo americano. 101 Isso porque a concepção da sociedade e do Estado até o 

momento ainda estava presa às concepções do século XVIII, que tinha como aspiração máxima a 

realização de valores individuais. 102 Enquanto que os pressupostos do atual Estado Democrático 

foram definindo-se com base na supremacia da vontade popular, numa idéia de Estado 

Constitucional Ocidental a ser concebido numa premissa variável e flexível, que busca soluções 

numa estrutura aberta, com o intuito de garantir direitos fundamentais numa igualdade de 

possibilidades, com liberdade, a democracia deixa de ser um ideal utópico para se converter na 

expressão concreta de uma ordem social justa, 103 estruturada numa divisão de poderes que possui 

como característica marcante um Poder Judiciário independente. 

A política do Estado Mínimo Americano intensifica-se na gestão de Bill Clinton, 

respaldado no discurso social-democrata, muito embora, posteriormente tenha aderido às idéias 

neoliberais. Sua atitude fora respaldada pela teoria keynesiana focada no desempenho da 

economia, em oposição ao Estado de Bem-Estar Social que vislumbrava a diminuição das 

desigualdades sociais. Em discurso o Presidente Americano chegou a declarar que a era do 

Estado Intervencionista havia acabado, embora os subsídios tenham subsistido. A subsequente 

fragmentação da adjudicação no plano mundial e esse processo de ‘internacionalização’ 
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harmonizadora e padronizadora de importantes áreas, ramos e setores é que vão forjar o caráter 

da racionalidade jurídica inerente ao fenômeno da globalização econômica. 104 

Trocas na relação de poder aparente da esfera federal e dos governos estaduais 

aconteceram ao longo da história do país. A Constituição proveu para os governos dos Estados 

fortes uma autonomia considerável, e os estados exercitaram esta autonomia completamente. O 

governo federal exercitou seus poderes constitucionais na esfera Civil, enquanto delimitava ações 

potenciais através de Estados, mas os estados recuperaram sua posição relativa depois disso. 

Muito cedo, o governo federal começou a ampliar sua intervenção na economia em detrimento 

de prerrogativas estatais. A exigência de um crescente complexo se interconectou a economia 

conduzida pelo envolvimento federal em uma gama extensiva de áreas políticas. 105  

Tal fato conduz a uma racionalidade bastante peculiar, mais precisamente uma 

racionalidade da qual vão resultar instituições jurídicas essencialmente descentralizadas, 

procedimentais e acima de tudo facilitativas, em oposição àquelas altamente centralizadoras, 

substantivas e finalísticas desenvolvidas no pós-guerra pelo Estado Intervencionista ou 

providenciário, com base nas políticas keynesianas de gestão macroeconômicas e nos programas de 

bem-estar social. 106 

A ideia de relações intergovernamentais na temática do New Federalism trata de problemas 

políticos internos da federação, mas tem uma dimensão externa em virtude das transformações 

mundiais não só nos Estados Unidos, mas também em outros países de matriz federativa. Isso 

porque há uma preocupação tanto da União quanto dos Estados em cumprir todas as tarefas 

estatais, em especial aquelas que lhes são interessantes, prestigiosas e financeiramente 

compensadoras. Disso resulta que a divisão de tarefas, via relações intergovernamentais, é um 

meio eficaz de cumprimento dessas atribuições, porque conjuga vários fatores, fortalecendo as 

relações com o intuito de garantir a finalidade almejada, gerando uma interdependência 

fundamental para o exercício da democracia, porque calcada na participação dos interesses locais, 

que tem um papel ativo no desenvolvimento da economia, numa conjuntura globalizada. 

Durante o recente período de mudança econômica, a liderança federal cuidou de assuntos 

de desenvolvimento de forma menos evidente, em parte devido à política prevalecente de 

recentes administrações presidenciais de decisões de desenvolvimento encorajadoras ser feito em 

mercados que operam sem interferência governamental. Tal era a justificação para desregramento 

de várias indústrias e uma justificação parcial para as reduções em consolidação de dívida 
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flutuante federal para uns, a gama extensiva do desenvolvimento de programas. Porém, 

Governos de Estado foram extraordinariamente prolíficos, desenvolvendo política inovadora e 

programas durante os anos oitenta. Competição entre Estado e a facilidade de difusão de 

informação, especialmente por organizações nacionais, contribuíram com a difusão rápida de 

ideias. 107 

Citemos o exemplo trazido por REAGAN:  

An example of the specificity of categorical grants is provided by the different programs 
for sewage-treatment facilities. Under one programs administered by the Farmers' 
Home Administration, cities of less then 5.500 population can apply for grants to 
finance sewage-collection systems. For cities with a larger population, collection systems 
are financed by the Department o Housing and Urban Development. 108 
 

Mas é claro que tal atuação trouxe consequências, uma delas fora a fragmentação do 

Estado-Nação, porque calcada em atuação díspare, onde os interesses prevalecentes ocupam uma 

posição antagônica, o que faz gerar situação de conflitos e embaraços entre os Estados-Membros, 

outra é porque acabam resultando num agravamento das desigualdades sociais, porque deixam de 

desenvolver políticas essenciais do Welfare State, que nos Estados Unidos estão sob a 

responsabilidade dos Estados-Membros, resultando numa incompatibilidade, porque deteriora os 

objetivos do Estado e não mais prioriza a resolução dos problemas, em nível de cooperação, 

objetivo maior do New Federalism. Dessa forma, reconhece-se que houve um aumento da 

competitividade em detrimento da cooperação, com o gravame de falta de uma política interna 

que possa solucionar os conflitos advindos dessa reação da federação norte-americana. 

A consciência dos novos sujeitos políticos e dos agentes econômicos de que as formas de 

relações sociais condicionadas pelas interconexões entre as instituições financeiras internacionais 

e as corporações empresariais transnacionais exigem do Estado-Nação diferentes papéis de 

intermediação que só podem ser efetivamente exercidos com a colaboração deles – e, o que é 

ainda mais importante, sem seu poder de veto. 109 Concessões federais podem ser o catalisador 

por trazer um programa de pesquisa unificado em estar fora dos esforços cooperativos de todos 

os estados interessados. 110 
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Em vista disso a atuação do Estado na economia via processo de globalização agrava 

todas essas consequências, acarretando a deterioração do homem – indivíduo, sujeito pró-ativo 

da transformação da sociedade. A exclusão social e política geram um mal ainda maior, a 

deterioração do Estado pela via representativa, porque priva todos da democracia representativa, 

que já se encontra em crise, e tem poucas chances de sucumbir aos ditames do mercado 

autoritário, que comanda o processo neoliberal. Em contraponto, os estados americanos 

continuarão a ter um papel vital na garantia dos valores que ate mesmo um federalismo diluído 

ainda possuirá. 111 

 

 

1.3 O FEDERALISMO NA TEORIA MODERNA 

 

A essência do federalismo é constituída pela repartição do poder central com os poderes 

periféricos. A federação é forma de Estado politicamente descentralizado, pois a repartição de 

competências é político-constitucional, que nasce da norma suprema estatal, não concentra o 

poder nas mãos de um só ente, mas o distribui entre o poder central e os poderes periféricos. 

Dessa forma a autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de competências para o 

exercício e desenvolvimento de sua atividade normativa.112 

Isso significa que, quanto à estrutura de Estado-Nação, o Brasil é uma Federação, tendo 

como modelo o Federalismo Clássico, representado pelo modelo norte-americano, com estratégia de 

descentralização do poder político que implica uma cisão profunda de competências entre o 

órgão do poder central, denominado União, e as expressões das organizações regionais, mais 

frequentemente conhecidas por Estados-Membros.  

Do Ponto de vista jurídico, na federação pesa um embate de poderes entre seus entes, a 

União em um pólo e os Estados em outro. Isso porque no caráter jurídico dessa colisão de forças 

deve haver o convívio harmonioso entre o ordenamento federal e os ordenamentos estaduais, 

tendo como desafio a criatividade técnica do constituinte federal.113 Ratificando ainda as palavras 

do Mestre mineiro, a técnica da coexistência nem sempre consegue sobrepujar o que Garcia Pelayo 

qualificou da unidade dialética de duas tendências contraditórias: a tendência à unidade e a 
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tendência à diversidade pela permanência no Estado Federal desses dois momentos 

contraditórios – a coesão e o particularismo, os quais dependem de uma série de fatores extra-

constitucionais de índole natural, econômica, social,114 bem como jurídico, político e 

constitucional. 

Dessa forma vemos que a distribuição constitucional de poderes é o ponto chave da 

noção de Estado federal, e a execução ou modus operandi se constitui o seu grande desafio, visto 

que no caso brasileiro foi adotado com apelo a uma repartição tanto horizontal como vertical de 

competências, recordando que essa repartição se dá no campo das competências legislativas, bem 

como no que toca às competências materiais, ou seja, competências de ordem administrativa. 

O Estado Moderno passa por diversos problemas com o fito de discernir sobre 

determinadas temáticas, entre elas a distinção entre o público e o privado, no que respeita aos 

interesses de cada um. No entanto, convém dizer que o critério dessa utilidade é suficientemente 

incerto, visto que não podem separar-se, de modo seguro e nítido, os interesses gerais dos 

interesses particulares, além do mais, difícil é sustentar que o direito, ao proteger os interesses 

privados, não tenha também o intuito de proteger e assegurar o interesse geral. Do mesmo modo 

no interesse público é cada vez mais problemático discernir o que vem a ser interesse 

nacional/geral do que seja regional ou local. Isso porque certos problemas não são de interesse 

rigorosamente nacional e que não venha a ter repercussão nos interesses regional ou local, 

conforme o caso, em especial numa federação como a nossa que possui grande extensão 

territorial e onde os espaços geral/local na modernidade ficam cada vez mais preenchidos pela 

idéia de cooperação, patrocinada por um Estado que tem a função de zelar pelo bem-estar dos 

que compõem a sua estrutura, ficando cada vez mais difícil a delimitação das fronteiras, ou seja, 

onde começa um e termina outro. 

A repartição de competência horizontal pressupõe a autonomia dos Estados-Membros 

frente à União para o exercício e o desenvolvimento de sua atividade normativa. Essa técnica 

pressupõe elemento específico e essencial ao sistema federal,115 qual seja: a distribuição 

constitucional de competência entre o governo central e os governos estaduais com o fito de 

conduzir ao conteúdo da atividade independente. 

No Federalista, a idéia geral dos poderes que devem ser confiados à União repousam em 

dois pontos de vista que são entendidos como pontos capitais, o primeiro em relação à soma de 
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poder que ela confere ao governo central e tira dos Estados-Membros, e segundo quanto à 

organização do mesmo governo e à distribuição dos seus poderes pelos diferentes ramos que o 

compõem.116 Àquele questiona-se qual o grau de poder era necessário para o exercício das 

funções do governo federal,117 e a esse em quais maneiras devem ser considerados dependentes 

da nação posto que revestidos de diferentes poderes e encarregados de funções diversas,118 

portanto caberia a eles tudo aquilo de que não fossem explicitamente destituídos pela 

Constituição. Os questionamentos seriam dirimidos pela Suprema Corte. 

Vê-se, pois que a técnica da repartição de competências sofre influência do modelo norte-

americano que por longo tempo busca soluções no esquema constitucional que consagra a 

metodologia dos poderes enumerados da União e dos poderes reservados dos Estados, criação 

do Constituinte de Filadélfia, que influencia a organização do Estado Federal brasileiro. Esse 

método busca atender à exigência do compromisso político que vem justificar as competências 

fundamentais e os interesses comuns do Estado nacional, bem como a reserva de poderes que 

determinam o interesse regional ou local embora haja dificuldades para delimitar essas 

competências. 

Na repartição de competências verticais busca-se uma linha demarcatória das fronteiras 

normativas do Estado Federal, quando o objetivo é realizar a distribuição de idêntica matéria 

legislativa entre o poder central e os poderes periféricos, estabelecendo um condomínio 

legislativo, conforme as regras constitucionais de convivência e o desenvolvimento nacional, com 

o fito de apartar espaços diversos na atuação estatal. Conforme assinala TAVARES, uma 

adequada compreensão das próprias competências é não apenas um problema de poder, de 

quantidade de atribuições e grau de autonomia. É também uma questão de deveres, cujo 

descumprimento por parte do Poder Público pode gerar imputações.119 

É com perspectiva renovadora que a Constituição Federal de 1988 superou a concepção 

clássica do federalismo fundada na distribuição de poderes enumerados à União e de poderes 

reservados aos Estados, direcionando-se para um federalismo cooperativo, com a criação do 

                                                           
116
 HAMILTON, MADISON e JAY. O Federalista. Belo Horizonte: Líder, 2003, p. 251. 

117
 Ibidem, p. 285. 

118
 Ibidem, p. 291. 

119
 TAVARES, André Ramos. Aporias acerca do “condomínio legislativo” no Brasil: uma analise a partir do STF. In: Revista 

Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, ano 2, n. 6, abr/jun 2008, p. 162. 



42 

 

 

domínio autônomo da legislação concorrente, munida com matérias próprias, influindo 

sobremaneira no desenvolvimento do Estado Social.120 

Cumpre asseverar que o fim que se busca dentro da repartição de competências de que 

trata da chamada competência vertical enaltecida pela Constituição Federal de 1988 é tão 

somente o viés do federalismo cooperativo em vista a serem dirimidas as dificuldades enfrentadas 

pelo Estado brasileiro na busca do desenvolvimento como premissa de coordenar as ações 

através do planejamento. Isso porque não é plausível um Estado federal em que não haja um 

mínimo de colaboração entre os diversos níveis de governo. Faz parte da própria concepção de 

federalismo essa colaboração mútua.121 

 
 

1.3.1 O Federalismo Regional: a Experiência da Espanha e da Itália 

 

 Como se pode depreender, o Estado, em acepção lata tem passado por inúmeras 

transformações desde a antiguidade até nossos dias. Todas essas transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais apesar de não se constituírem numa evolução unívoca, são 

fenômenos sociais distintos característicos de sua individualidade.  

Os Estados Europeus tem vivenciado todas essas transformações contemporâneas, sob 

os auspícios do neoliberalismo, que alterou significativamente as relações intergovernamentais e 

trouxe como consequência imediata o desenvolvimento nas instituições democráticas, que tem 

consequência direta no reconhecimento das regiões, na eficácia da implementação dos 

dispositivos constitucionais, elemento estrutural típico do Estado Constitucional, com relevância 

nas questões territoriais e da própria soberania, que vem influenciando sobremaneiramente o 

estudo sobre o federalismo atual. Isso porque, a participação é traço tão crucial ao federalismo tão 

quanto a própria autonomia dos Estados, conforme foi trazido a colação pelo professor 

SARAIVA, na obra que inaugura uma perspectiva regional do federalismo no Brasil. 122 

Na década de 70 do século passado, os países europeus de tradição política mais 

centralizadora, iniciam um processo de descentralização administrativa, com o intuito de 

modificar internamente seus órgãos de decisão, e melhor solver os assuntos de seus interesses, 

sem quebrar a unidade de seus sistemas jurídicos. Essa inclinação decorreu em virtude da 
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concepção minimalista das funções estatais que tinha como fim primordial o enaltecimento das 

relações intergovernamentais que poderiam advir após esse processo descentralizador. 

Nesse caso, a descentralização administrativa tão-somente visa ao exercício de 

prerrogativas por parte de grupos que, ao exercitá-las, não cortam, todavia os laços de 

dependência que os prendem ao poder central, quanto à atividade exercida, nem fraturam 

tampouco a unidade desse mesmo poder.123 Dentre os países europeus, a questão regional é 

muito mais um problema de identidade étnico-cultural, que um problema eminentemente 

econômico-social. Peter Häberle enaltece que Los antíguos Estados Consitucionales, por el contrario, 

pueden y deberían permitirse concebir más intensamente el elemento histórico-cultural-ideal como ‘substrato’ de lo 

regional: sobre todo em Europa. 124 

Em outros termos, a elaboração coletiva de um reconhecimento de 

identidades/alteridades, sob a forma de regionalismo/interesse regional, constitui mecanismo de 

coagulação e busca de validação social das estratégicas (econômicas, políticas, simbólicas) de 

determinados grupos ou coalizões. 125 Não é a região que manifesta seus interesses por meio de 

representantes e/ou delegados, mas são esses, que expressando suas necessidades por meio de 

entidades representativas, constroem a região como espaço simbólico e político de sua união e da 

legitimação de seus interesses. 

 A experiência regional na Europa foi projetada de modo significativo na Espanha e na 

Itália onde o federalismo pode ser a consumação do regionalismo, 126 a formação de um novo nível 

de estatalidade, que viria a coroar e completar a jornada institucional de concretização do 

federalismo de Regiões. 127 

 A Espanha implantou um dos maiores programas de práticas descentralizadoras da 

Europa após longo período de ditadura centralizadora - regime franquista. A nova Carta 

Constitucional de 1978 consagrou a divisão do território em regiões, estabelecendo assim 17 

Estados Regionais Autonômicos, levando-se em consideração a diversificação de 

relacionamentos que existem em cada um desses Estados.  

Dessa forma, há uma diversificação no relacionamento entre os Estados Autonômicos e o 

Governo Central, com funções e competências diversas, o que caracteriza um movimento inédito 

de federalismo. Tal forma de relacionamento entre as esferas de governo caracteriza uma 
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assimetria que consiste numa variedade de relações que se formam ou podem formar entre as 

esferas autonômicas e a central, todas diferenciadas e assimétricas. 128 

Conforme ELISEO AJA: 

La Constitucíon y los Estatutos reconocen a algunas CCAA [Estados 
Autonômicos] facultades e instituciones específicas que no existen em lãs demás: la 
lengua em Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas, Baleares, Comunidad Valenciana y 
parcialmente Navarra; um nível insititucional intermédio entre la Comunidad y los 
Ayuntamientos em El País Vasco (Territorios Históricos), Canarias (Cabildos) e 
lãs Islas Baleares (Consejos Insulares); um sistema especial de financiación em 
Navarra, País Vasco y, parcialmente, em Canarias; um derecho civil especial o foral 
em varias CCAA. 129 

 
As razões de todas essas divisões de poderes e competências encontram seus 

fundamentos na diversidade cultural 130 que se apresenta na Espanha, além de fatores outros que 

influenciam nesse modelo federativo. Isso porque tal segregação seria impossível de ser 

implementada, segundo lição de LÓPES-ARANGUREN igualdad, homogeneidad y uniformidad que 

para los nacionalistas catalenes y vacos representan uma amenaza muy real de desaparición de lãs señas de 

identidad nacional, de las diferencias de todo tipo que hacen de Cataluña o del País Vasco uma nación y uma 

sociedad distinta. 131 

Dessa forma, tais fatores do Estado Autonômico Espanhol, se constituem numa nova 

tendência do federalismo contemporâneo, embora venha divergir significativamente do modelo 

clássico. Tal experiência traz uma renovação da descentralização operada em meio às relações 

estatais, uma construção democrática em constante evolução, construída nas bases do sistema 

formada pelas comunidades históricas que expandem paulatinamente sua capacidade de ação 

política. 

Como processo que é o federalismo de base regional vivenciado pela Espanha ainda se 

encontra em fase de maturação, principalmente porque visa cicatrizar a ferida centralizadora e 

estatizante no organismo da Nação de outrora, e principalmente porque visa aperfeiçoar o 

modelo que pode servir de paradigma para o futuro da instituição. HRBEK enfatiza que a 
                                                           
128
 Cumpre asseverar que a assimetria é um elemento do federalismo. Todo e qualquer Estado possui em sua 
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Espanha não evolui na direção de um Estado Federal do tipo Alemão, mas representa, com a evolução pragmática 

e elástica de suas estruturas, um modelo sui generis de um sistema propositadamente não centralizador, considerado 

como modelo possível para desenvolvimentos na Itália e na Grã-Bretanha. 132 

Disso resulta que os Estados Europeus vêm sofrendo paulatinamente inúmeras mudanças 

em sua estrutura territorial, com o intuito de reduzir, minorar, debilitar ou mesmo suprimir as 

estruturas centralizadoras, e a Espanha enfatiza a autonomia das regiões como uma premissa para 

esse aperfeiçoamento, isso porque um estatuto de autonomia de Regiões, em nível Constitucional, é o 

primeiro grande passo que se pode dar no sentido da concretização futura de um federalismo de bases regionais. 133 

Muito embora tenhamos começado com o caso Espanhol, a experiência Italiana de 

Estado Regional fora instituído há bem mais tempo, com da Carta Política de 1946 e consolidada 

na década de 70, podendo ser considerada no dizer de WERNECK, como um meio-termo entre o 

Estado Unitário e o Estado Federal. Apesar de possuir características centralizadoras como um Estado Unitário, 

o Estado Regional busca ampliar a esfera de autonomia local, dotando as Regiões de funções legislativas e 

administrativas próprias, como o Estado federal. 134 

E continua a autora enfatizando que um dos objetivos da autonomia regional adotada na 

Itália está intimamente ligado às diversidades socioeconômicas e culturais apresentadas no país. 

Através da descentralização regional, o governo central busca atender mais eficazmente aos 

anseios da população, que são extremamente diversos se consideradas as regiões do norte e do 

sul. 135 

Muito embora na última década tenham surgido questões da estrutura territorial que 

muito influenciaram sua configuração e que tem ocupado lugar privilegiado na ordem política, 

como fora o caso da Liga do Norte que reivindicaram mudanças nas estruturas internas do país, e 

no parecer de HRBEK se constituem de um movimento nocivo, uma vez que se pretende acabar 

com qualquer espécie de solidariedade entre as regiões da Itália, independentemente das 

perspectivas de êxito destas tendências, os eventos e debates são exemplos de que necessitam de 

uma reestruturação das bases territoriais adequadas, com o intuito principal de que movimentos 

como este não venham gerar oportunidades de grandes proporções. 

Com o intuito de evitar equívocos acerca do problema das Regiões Italianas dotadas de 

competência legislativa, basta lembrar que tais competências não equivalem a autonomia política, 

mas apenas uma faculdade da região em legislar assuntos de seus interesses com o fito de 
                                                           

132 HRBEK, Rudolf. Federalismo e processo de integração na Europa. In: HOFMEINTER, Wilhelm; CARNEIRO, José 
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exprimir tão-somente os princípios de uma mesma ordem jurídica, não ocorrendo qualquer lesão, 

quebra ou mesmo secessão do ordenamento estatal, que subsiste assim unitário e consagra 

soberanamente a validade das regras editadas pelas órgãos regionais, sujeitando-os ademais nessa 

mesma competência aparentemente política à intervenção eventual de órgãos estatais superiores. 
136 

De todo modo, o Estado Regional Italiano tão como o Espanhol se constitui numa 

experiência inédita, onde os constitucionalistas italianos criaram algo novo, consagrando as autonomias locais e 

não se alinhando às alternativas apresentadas pela tipologia clássica. 137 Muito embora a estrutura territorial 

seja o fato pragmático que reconheça uma região ou entidade territoriais subnacionais, tais 

instituições podem ser parecidas ou percebidas como agentes pró-ativos, não obstante seu 

estatuto ou qualidade política, bem como sua maior ou menor relevância, mas que traduzem a 

idéia de competirem entre si, por assumirem um papel importante no quadro nacional, ou porque 

se promoveu de alguma forma a emancipação de regiões. 

Dessa forma, o processo de regionalização europeu contribuiu significativamente com a 

formação e desenvolvimento da estrutura federativa da União Européia, visto que reforça e 

possibilita a criação de uma identidade comunitária, compreendida como unidades parciais que se 

inteira nas unidades regionais e nacionais com o fito de aperfeiçoar as nações. 

 

 

1.3.2 O Federalismo Comunitário: a Experiência da União Européia 

 

 O Federalismo se constitui num processo de integração próprio onde há uma associação 

de Estados que se unem organizadamente com o fim de nessa coletividade fortalecer seus 

interesses individuais e mutuamente agir em nome de todos. O processo de integração europeu 

teve início pouco tempo após a segunda guerra mundial, na esteira do pensamento prouhoniano, 

quando estados fortes, com características sócio-econômicas semelhantes juntaram-se com o 

intuito de sarar as feridas dos conflitos de outrora. Duas características marcaram esse momento, 

uma a semelhança entre os estados, e duas, sua proximidade territorial, HRBEK enfatiza que 

embora não designem determinada forma de construção de um Estado federal, mas um preceito 
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de estrutura e organização do Estado que, na presença de pluralismo, pretende criar e garantir 

unidade. 138 

 Num contexto atual a União Européia não possui características próprias de um Estado 

Federal ou Unitário, também não se caracteriza como uma Confederação, no entanto há laços 

que unem esses Estados numa simbiose semelhante ao que se fundamenta no dizer de 

SCHWARTZ na posição coordenada e independente dos diversos centros de governo, 139 um 

poder limitado entre os diversos centros, e que esse fosse independente um do outro. Essa idéia 

conceitual do federalismo norte-americano foi estranha ao sistema europeu, visto que nesses o 

Estado tinha como característica marcante a sua forma unitária. 

O aspecto mais característico da identidade européia seria de uma associação de Estados 

contínuos com algumas funções de governabilidade, operacionalmente específicas, exercidas por um poder público 

comum. 140 Contudo, não se pode olvidar que a configuração atual da dimensão transnacional 

européia apresenta diversos caracteres do sistema federativo, o que viria a produzir um 

federalismo europeu, tendo em vista seu estreito inter-relacionamento. 141 Sem deixar de 

apresentar uma lógica confederal, ou seja, os estados nacionais soberanos, têm construído o 

edifício comunitário com base em tratamentos internacionais validos, como os tratados, que 

podem ser ratificados pelas Constituições de cada qual, mas que conjuntamente podem ser 

alterados. 142 Dessa forma a União Européia constitui uma comunidade de direito dotada de 

órgãos próprios, com o poder de criar normas jurídicas que se aplicam não apenas aos Estados-

Membros, mas também, aos cidadãos europeus, que se valem de direitos e obrigações 

consagrados nos Tratados ou na legislação Comunitária. 

Na atual configuração européia, há caracteres de ambos os sistemas, mas há duas 

tendências que se firmam no sentido de confirmar as transformações acerca da descentralização e 

da integração, caracteres eminentemente federais que visam dar uma nova roupagem as relações 

intergovernamentais que se traduzem numa consequência direta da participação dos governos 

subnacionais nas decisões da União Européia. 

Dentre essas transformações com o intuito de viabilizar a participação dos entes 

subnacionais nas decisões da união européia, podem-se elencar. Na Espanha a participação das 
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Comunidades Autônomas, nas Conferências Setoriais do Governo Central em questões relativas 

à União Européia. Na Alemanha a importância do crescimento das políticas locacionais, que 

alterou a configuração da arquitetura estatal com nova repartição das tarefas estatais de modo a 

possibilitar uma reação adequada da política às mudanças das condições no quadro social e 

econômico tendo em vista o desenvolvimento da autonomia dos estados. Na Bélgica, onde as 

diversidades culturais que teimavam cindir o Estado buscou fortalecer-se com um novo pacto 

federativo que exige maior participação em decisões internas do Estado em assuntos da União 

Européia, e participação direta no processo decisório da União pela criação de um novo órgão 

autônomo, a Comissão das Regiões que tomam iniciativas próprias na área da política européia 

que vão muito alem de meras atividades de lobby. 143 

Percebe-se dessa forma que cada Estado tem a prerrogativa de eleger e decidir qual a 

melhor forma de intensificar a participação dos entes subnacionais nas deliberações junto ao 

Conselho da União Européia. Embora não preveja nenhuma instância de poder quanto a 

participação dos governos subnacionais na estrutura decisória da Comunidade, os entes 

subnacionais faz-se representar junto às reuniões dos Comitês, na qualidade de integrante da 

União, com direitos de participação mais ou menos abrangentes. 

Apesar de todos os reveses para incluir-se na Pauta Comunitária, os Estados que 

favorecem a autonomia de suas regiões são aqueles que possuem uma economia mais dinâmica e 

possibilitam a participação dessas instâncias junto ao Conselho da União Européia. Essa é uma 

das premissas tendenciais do século XXI, uma relação direta entre a globalização e o 

fortalecimento da estrutura locacional autônoma com vista ao desenvolvimento, já que no 

exercício de suas individualidades os atores são estimulados a colaborar para a coletividade, 

preenchendo os espaços de ação cooperativa que se transforma numa política do Estado 

Nacional. 

 Contudo, a tendência à regionalização e à globalização possa ser considerada avanços, 

problemas outros devem ser trazidos a colação com o intuito de verificar que pragmaticamente 

há regiões mais ou menos desenvolvidas economicamente, e que priorizar a abertura de fronteiras 

sem análise detida acerca dos problemas sociais poderá implicar num retrocesso e uma assimetria 

sem precedentes que aprofundará a segregação de regiões e uma fragmentação que afasta os 

excluídos das decisões políticas do Estado. 

 Essa fragmentariedade consiste na redução da agenda européia em estabelecer relações 

entre os Estados, ocasionada em virtude da proximidade territorial e da consolidação institucional 

de agregar interesses e objetivos. Nesse caso percebe-se que há um realce exacerbado no 
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significado das particularidades (individualidades) e nas diferenças que existem entre eles. Muito 

embora as relações de proximidade e de aglomeração em torno dos centros plurinacionais de 

caráter infraeuropeu predominem, prevalecerá a diversidade em detrimento do caráter unitário, 

que será esquecido. 

 Disso resulta que as relações de junção política, social e econômica infraeuropeias não 

favorecerão na medida em que se esperam as virtudes conjugadas de uma Europa mais forte no 

plano global. Isso porque embora os laços que as unam sejam sólidos, têm elas dificuldades de 

abdicar de sua soberania em prol de um projeto Constitucional Unificado, e em assumir um 

federalismo que projete seu modelo social, com o atributo de que apesar da diversidade em suas 

bases comuns, são os interesses políticos comunitários que as tornam fortes e dinâmicas. 

 Nessa óptica de Constitucionalização do neoliberalismo, de queda das fronteiras sem uma 

preocupação com as intenções sociais poderá acarretar a segregação social de regiões diversas 

enquanto que um programa social mais ambicioso implicaria uma séria redistribuição de renda dentro da União 

Européia, trazendo regiões mais fracas para padrões comuns mais altos sem uma carga fiscal esmagadora.144 Mas 

a verdade é que a pratica da generalidade dos Estados-Membros e das Instituições da União vem 

apontando no sentido do nivelamento por baixo e nada no Tratado que estabelece uma Constituição 

para a Europa se orienta no sentido da harmonização no progresso. 145 

 Os efeitos dessa previsão descrita podem trazer danos irreparáveis. Tendo em vista que o 

aprofundamento das disparidades sociais entre as regiões pode enaltecer uma tendência ainda 

mais fragmentadora como acima descrita, um paulatino distanciamento da sociedade no que diz 

respeito à participação política das decisões estatais. Isso porque a supranacionalização das 

instituições comunitárias não cria nenhum direito social europeu, serve apenas para garantir a 

realização dos direitos e das liberdades do capital, mas não serve pra garantir os direitos dos 

trabalhadores. 146 

 ROBSBAWN enfatiza que a política global de nossa época não funciona, trata-se de uma 

forma peculiar de Estado, no qual todos os habitantes comuns têm papéis importantes. 147 Os 

cidadãos têm um papel definidor nessa política, e se o Estado proporciona a exclusão das pessoas 

em compartilhar os benefícios econômicos da globalização crescem os guetos e a segregação 

social alienante e fragmentadora, o que acaba por debilitar o Estado-Nação.  

Em vista desse contexto, a transformação dos sistemas internos dos Estados-Nação deve 

buscar formas de governo mais descentralizadas e com a intensificação das relações 
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intergovernamentais em todos os níveis de relações, 148 com o intuito de amenizar as deficiências 

do processo. Para que esse processo tenha vigor no projeto Comunitário, será preciso agir no 

caminho inverso do neoliberalismo globalizante que separa as questões econômicas das questões 

sociais,149 bem como proporcionar e incentivar formas de democracia participativa nas decisões 

políticas que transitam em torno do processo de unificação européia, sob sanção de torná-lo sem 

efeito e desprovido de legitimidade. 

 A regionalização e a europeização são experiências que visam legitimar o processo de 

integração comunitária supranacional construída nas bases subnacionais com incentivo aos 

processos de participação democrática com o intuito de combater os efeitos perversos do 

neoliberalismo globalizante, sob o risco de que a fragmentariedade possa contribuir para um 

processo de desagregação estatal. 
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CAPÍTULO 2 

  

O FEDERALISMO NA HISTÓRIA DO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 

 

2.1 ANTECEDENTES DO BRASIL COLÔNIA QUE CONTRIBUÍRAM PARA A 

FORMAÇÃO DO PRINCIPIO FEDERATIVO BRASILEIRO 

 

Após o descobrimento do Brasil, os portugueses de imediato não se interessaram em 

colonizar a nova terra descoberta. Somente, a partir de 1532, com o início das expedições de 

desbravamento de Martin Afonso de Sousa é que surgiu o primeiro desafio da Metrópole 

Portuguesa: a manutenção do domínio sobre tão vasto território. A solução imediata encontrada 

consistiu na divisão do território brasileiro em doze capitanias hereditárias - faixas de terras de 

larguras diversas que se estendiam do litoral para o interior até a linha de Tordesilhas – que eram 

extremamente descentralizadas e foram concedidas a nobres do reino, os Capitães Donatários, 

através das Cartas de Doação, em caráter perpétuo e hereditário, em troca do compromisso de 

povoá-las, explorá-las e defendê-las bem como o aproveitamento das riquezas naturais e a 

propagação da fé. 

As capitanias hereditárias eram chefiadas por seus donatários com poderes quase 

absolutos, não mantinham relações umas com as outras, mas tão-somente com a Metrópole 

Portuguesa.  Adveio desse momento histórico brasileiro a dispersão do poder político e a 

formação de centros locais de poder, conforme apontado por CINTRA,150 caracterizado pela 

tendência irresistível à privatização do poder manifestada da junção do Estado patrimonialista 

Português com o imenso espaço novo a dominar, que se deu por meio da concessão de amplas 

prerrogativas aos colonizadores. 

Com a instituição do sistema de governadores-gerais, a partir de 1549, introduziu-se um 

elemento unitário na organização colonial, que passa a existir concomitante com as capitanias 

hereditárias.  Essa fora a primeira tentativa de unificação nacional, com a fixação de uma ordem 

jurídica que antecipava as cartas políticas, entretanto, não teve grande êxito.  Em 1572 o sistema 
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unitário rompe-se e institui-se um duplo governo da colônia, no norte com sede em Salvador, e 

outro no sul com sede no Rio de Janeiro, que foram retomados em 1578, quando reunificada a 

administração da colônia brasileira.   

Em 1621, o governo geral da colônia foi dividido em dois governos regionais: o Estado 

do Brasil e o Estado do Maranhão.  Esse era subordinado diretamente a Portugal, e não ao 

governador-geral do Brasil. Essa divisão se dava sob o impulso de fatores e interesses 

econômicos, sociais e geográficos.151  

Dessa forma vê-se que a fragmentação e dispersão do poder político no período colonial, 

davam ao Brasil um status 152 de poder rarefeito, no qual fizeram surgir novos centros de poder 

autônomos subordinados a poderes políticos-administrativos regionais e locais efetivos, 

arvorando-se em capitanias autônomas, que não se mostravam efetivos em toda a extensão do 

território. 

Esses centros de poder local atingiram seu esplendor, ficavam subordinados em tese ao 

governo-geral da capitania. A sua força e importância eram exatamente a de seus proprietários, 

que tinham nas explorações agrícolas a base de seu poder econômico, e nas Câmaras Municipais 

os instrumentos de sua ação política, exerciam larga esfera de atribuições que resultavam muito 

mais da pratica do que da lei. As Câmaras Municipais se organizavam como expressão da vontade 

popular e da necessidade de constituir governos para suprir os negócios públicos de âmbito 

estritamente local, ou seja, do latifúndio monocultor e escravocrata. De sua estrutura baseava-se 

toda a organização administrativa do Município, agiam por intermédio de seus Senados da 

Câmara (reminiscências de Roma), obedecendo a um critério geral que era composto de vários 

fidalgos, eleitos dentre os homens bons da terra e estavam assim dispostos: um ou dois juízes 

municipais, dois ou três membros administradores, um procurador, dois avaliadores e um 

escrivão, além de um juiz-de-fora que funcionava como presidente. 
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caso brasileiro vemos que esse status naquele momento não poderia ser comparado ao exemplo Schmittiano, visto 
que o Brasil era meramente colônia portuguesa em crise, um arranjo conveniente, pragmático e burocrático da 
metrópole portuguesa, que se depara pela impossibilidade econômica, política, institucional de se fazer presente no 
vasto território incorporado através dos projetos imperiais de expansão. 
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A instit uição municipal brasileira não nasceu da solidariedade ou dos interesses dos 

membros da comuna como em TOCQUEVILLE,153 daí esse vigor municipalista brasileiro 

começar a se esvair no período que coincide com o declínio da cessação do governo espanhol 

sobre Portugal, a expulsão dos holandeses do Brasil e a decadência do comércio lusitano nas 

Índias - o poder local começa a entrar em decadência. Muito provavelmente, todos esses 

acontecimentos foram de suma importância para que a Metrópole voltasse os olhos para a 

Colônia e pudesse conter os ânimos de independência dos senhores donatários que estavam 

completamente descentralizados política e administrativamente da Capitania. A Coroa passou a 

exigir que os Governadores das Capitanias fossem respeitados e instituiu a Carta Régia, impondo 

obstáculos à concentração de poder político fático dos governos locais. 

Com a chegada da família real do Brasil em 1808, o regime monárquico vai, aos poucos, 

se estruturando.  Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal, pondo fim 

ao período colonial.  As capitanias, a partir de então, passaram a ser chamadas de Províncias. O 

Ato Adicional reduziu as precárias competências das Câmaras, conferindo às Províncias a 

prerrogativa de definir-lhes as funções e a área de atuação segundo sua própria conveniência. 

Segundo LEAL,154 o objetivo desse dispositivo era fortalecer as Províncias contra o 

centro e, ao fazê-lo, restringiu-se ainda mais a liberdade da administração local. Com a 

estabilização política de Portugal, a volta da família real para Portugal passou a ser exigida.  Nesse 

ínterim, vê-se delinear a estrutura do Estado brasileiro, na dispersão do poder político durante o 

período colonial e na formação dos efetivos centros de poder local, onde se encontravam os 

fatores reais de poder,155 que delinearão a característica básica da organização política brasileira no 

                                                           

153 TOCQUEVILLE, Aléxis. A Democracia na América. Livro I: Leis e Costumes. São Paulo: Martins Fontes. 2005, p. 
78. 
154 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975, p. 76-7. 
155 LASSALE em sua obra, O que é uma Constituição. Sorocaba: Editora Minelli. 3ª ed. 2006. (80p.). Fala que é no 
intuito de buscar a verdadeira essência de uma Constituição que ele busca desvendar através de um método de 
comparação que a mesma deve representar os “fatores reais do poder”, ou seja, as forças políticas presentes num 
determinado grupo social que se organiza. O autor chama de Fatores reais de poder a constituição real e efetiva, e para 
explicá-los é criada uma situação hipotética em que num determinado País todas as leis foram – por causa de um 
sinistro - queimadas e não havia sobrado nenhuma lei, nenhum norma positivada, estando, pois o legislador livre 
para criar, a partir do zero, todas as leis que iriam estruturar todo o sistema jurídico. Quando um Estado, seu povo 
cria uma constituição tenta adicionar na carta magna o maior número possível de elementos que vão ao encontro das 
necessidades de seus cidadãos. Esses fatores reais de poder formariam a Constituição real de um país. O documento 
chamado Constituição – a Constituição jurídica – estaria limitado à Constituição real. HESSE, Konrad. A força 
normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. Admitindo que a idéia de Lassalle pareça, à 
primeira vista, fascinante, por sua base histórico-sociológica, sintetiza a idéia contida naquelas premissas no seguinte 
teor: “a condição de eficácia da Constituição jurídica, isto é, a coincidência de realidade e norma, constitui apenas um limite hipotético 
extremo” (p. 10). A Constituição jurídica sempre sucumbiria frente à Constituição real, sendo, tal idéia, a própria 
negação da Constituição jurídica. O Direito Constitucional não estaria a serviço de uma ordem estatal justa, 
cumprindo-lhe tão somente a miserável função de justificar as relações de poder dominantes.  
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período imperial, com o coronelismo oligárquico. O príncipe D. Pedro, entretanto, decidiu ficar 

e, em sete de setembro de 1822, proclamou a independência do Brasil.  

 

2.2 A CARTA POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRAZIL - 1824 

 

A fase monárquica toma impulso com a chegada da família real em 1808. Nesse momento 

o Constitucionalismo se opunha ao Absolutismo, em torno das idéias da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789. Era necessário que se implantasse um Regime Constitucional 

consubstanciado no liberalismo, objetivando a consecução de um poder centralizador e uma 

unidade nacional que minguassem os poderes regionais e locais que dominavam o país, 

assegurando a separação dos poderes e a garantia dos direitos individuais, unificado no sistema 

político de liberdades. 

Disso resultou que antes mesmo da proclamação da independência, o Príncipe Regente 

convocou uma Assembléia Constituinte em 1822, que foi interrompida por divergências e foi 

dissolvida pelo já Imperador D. Pedro I. Imediatamente, o monarca criou um Conselho de 

Estados a fim de elaborar a Carta Constitucional, que após aprovação do projeto, foi outorgada a 

Constituição do Império, de 25 de março de 1824. 

Interessante notar que, ao adquirir independência, o Brasil não se encaminhou para a 

República, mas submeteu-se a uma Monarquia.  Este era o clima histórico e ideológico oferecido e 

jurado por Sua Majestade, fato esse que talvez se explique em razão da alienação das massas e do 

manto protetor que a figura do Imperador representou, ao assegurar uma estranha sincronia 

política entre o processo de separação de Portugal e a recente nação brasileira que emancipava de 

sua tutela.156 

A nova índole política criada com a Independência, não alterou efetivamente a relação 

entre o poder local e o poder central, visto que pouca influência exerceu no interior do país, onde 

a fragmentação e diferenciação do poder real e efetivo perduravam, sedimentadas nos três séculos 

de vida colonial.157 Era identificada uma resistência entre a Coroa e a nobreza rural subjacente. O 

século XIX assistiu à consolidação do Poder do Estado. O potentado rural já não detinha apenas 

                                                           

156 Afonso Arinos observou que a Carta Política do Império decorreu da convergência, no mundo ibérico e latino-
americano, das doutrinas racionalistas do constitucionalismo Francês, ressaltando que determinou episódios 
contraditórios como o juramento, no Brasil, das bases da Constituição que estava sendo feita em Portugal, e a 
outorga, em Portugal, de uma Constituição feita no Brasil. (Cf. Afonso Arinos de Melo Franco. O Constitucionalismo de 
D. Pedro I no Brasil e em Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Arquivo Nacional, 1994, p. 12). 
157 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 75. 
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o poder local, mas projetava seus interesses econômicos, políticos e sociais em toda a extensão do 

império.  

Embora calcada nos princípios liberais que se traduz na idéia de que todo poder emana 

do povo, algumas monarquias foram derrubadas por não terem tido condições para se adaptarem 

à nova ordem ideológica. Outras, contudo, continuaram de pé mediante concessões ao princípio 

da soberania popular. 158 É que a situação Constitucional do país naquele momento era, conforme 

BASTOS: 

A Constituição outorgada de 1824, embora sem deixar de trazer consigo 
características que hoje não seriam aceitas como democráticas, era marcada, sem 
dúvida, por um grande liberalismo que se retratava, sobretudo, no rol dos direitos 
individuais que era praticamente o que havia de mais moderno na época, como 
também na adoção da separação de poderes que, além dos três clássicos, acrescentava 
um quarto: o Poder Moderador.159 

 No que concerne à divisão do poder político, o Poder Moderador, é identificado como - a 

chave de toda a organização política - da Carta Imperial, conforme dicção do art. 98, que delegava 

privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação e seu Primeiro Representante, para que 

incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos. Foi 

um dos reflexos da rigorosa centralização político-administrativa e formalizada na adoção do 

regime unitário, que teve como conseqüência a castração da autonomia das Províncias, as quais 

eram, a teor do art. 165, governadas por um presidente, nomeado pelo Imperador, que o poderá remover 

quando entender que assim convém ao bom serviço do Estado. 

 Vê-se que a existência autônoma desse Poder, constituía uma patente anomalia diante do 

modelo tripartite concebido por Montesquieu, que no comentário de BUENO160 trata-se de um 

poder que incontestavelmente existe da nação, pois que não é possível nem por um momento supor que ela não 

tenha o direito de examinar e reconhecer como funcionam os poderes que ela instituiu para o seu serviço, ou que não 

tenha o direito de providenciar, de retificar sua direção, de neutralizar seus abusos, de um poder neutro, que é 

sinônimo de poder real, poder imperial ou poder conservador; de um poder que existe e que é 

distinto não só do Poder Executivo, como de todos os demais poderes, os quais sobreleva e 

inspeciona já sobre seu exercício próprio, já sobre suas relações recíprocas; de um poder que, 

muito embora inerente à nação, esta não poder exercer diretamente ou por si mesma; de um 

poder, enfim, que pelo seu objeto – prerrogativas, atos próprios e diretos da coroa -, não pode 

ser investido senão na pessoa do monarca constitucional, daquele que, pela singularidade de sua 

                                                           

158 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 98. 
159 Ibidem, p. 98. 
160 (Cf. Inocêncio Mártires Coelho. A experiência Constitucional Brasileira. In: Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 185). 
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posição, paira acima das disputas políticas e deve estar cercado de todos os respeitos, tradições e 

esplendor, da força da opinião e do prestigio. 

Outra grande influência do Imperador estava nas Províncias, chefiados por ministros 

escolhidos pelo Imperador, funcionava um Conselho Geral com competência de propor, discutir 

e deliberar sobre negócios próprios (art. 81), formando projetos que – retratando a situação de 

submissão total das Províncias ao Poder Central – posteriormente seriam apreciados pela 

Assembléia Geral (art. 85).  O Imperador, considerando aspectos como a utilidade e a 

necessidade de pronta providência, poderia determinar a execução provisória (art. 86) de projetos.  

Em não ocorrendo essas circunstâncias, seria declarado a suspensão daquele negócio pelo 

Imperador ao seu bel prazer, onde o Conselho responderia que recebeu mui respeitosamente a 

resposta de sua Majestade Imperial (art. 87) acerca de sua decisão. 

A distribuição de rendas foi outra questão que contribuiu para a hierarquização das 

relações estabelecidas entre os governos central e local. Onde segundo BERCOVICI, não havia na 

Constituição qualquer menção à repartição das receitas entre o Governo Central, as Províncias ou Municípios. 161  

Sobre o tema, a única referência acerca das receitas, era no art. 36, I, da Constituição Imperial, 

que dava ao Poder Legislativo a iniciativa privativa de legislar sobre os impostos. Outras 

particularidades do Legislativo era a atribuição da prerrogativa de interpretar as leis e de velar pela 

guarda da Constituição, e a definição do que seria matéria constitucional, para os fins de alteração do 

seu texto.162 

A Constituição Imperial trouxe enrustidos os vícios inerentes das Ordenações 

Portuguesas, e foi considerada a lei institucional do nosso regime municipal. Nela foi instituída 

Câmaras Municipais, com sistema organizacional idêntico em todas as cidades e vilas do país, 

prescrevendo a eletividade pelo voto direto de nove vereadores eleitos para as cidades e sete para 

as vilas, sendo o mais votado considerado Chefe do Executivo Municipal. Competia às Câmaras 

o governo econômico das cidades e vilas, bem como o exercício de suas funções municipais, tais 

como as atribuições para formação de suas Posturas Policiais e aplicação de suas rendas 

particulares e úteis, que seriam regulamentadas em lei posterior. A lei regulamentar conhecida 

como Regimento das Câmaras Municipais, tratou da forma e eleição das Câmaras, das posturas 

policiais, da aplicação de rendas e dos empregados municipais, ampliando sensivelmente a 

                                                           

161 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 23. 
162 COELHO, Inocêncio Mártires. A experiência Constitucional Brasileira. In: Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 186. 
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competência das Câmaras ainda que subordinando-as, clara e expressamente [art. 78], à 

indiscutível autoridade do delegado do Executivo que era o Presidente da Província. 163 

Os Municípios ainda se revelavam de crescente importância, mas o Imperador 

desconfiado das administrações locais centralizou-as ainda mais, regulamentando uma lei que 

impunha ao município mera corporação administrativa, golpeando assim de forma hostil a 

autonomia municipal em relação aos seus interesses, trazendo a mais restrita subordinação 

administrativa e política. MEIRELLES cita Calógeras e completa afirmando que:  

o Centralismo provincial não confiava nas administrações locais e poucos foram os atos 
de autonomia praticados pelas Municipalidades que, distantes do poder central e 
desajudadas pelo governo da Província, minguavam no seu isolamento, enquanto os 
presidentes provinciais cortejavam o Imperador, e o Imperador desprestigiava os 
governos regionais na ânsia centralizadora que impopularizava o Império. 164 

A despeito do assento constitucional de todo o centralismo acima descrito, a implantação 

da forma federal de Estado não deixou de ser levantada na Constituinte, conforme ressalta 

CUNHA de que, desde logo, a constituinte enfrentou problemas na medida em que polêmicas foram 

levantadas na fase de discussão.  A título de exemplo, o art. 2º da Constituição em comento introduzia 

o termo federação.  Tal terminologia era considerada pelo meio conservador demasiada perigosa 

para o Brasil, fazendo com que José da Silva Lisboa, lutasse arduamente contra a federação e o 

federalismo, passando então a redação do aludido artigo receber o termo Províncias para classificar 

o modo de divisão administrativa do Império. 165 

Com o agravamento da situação política, D. Pedro I foi forçado a abdicar em favor do 

seu filho D. Pedro II, que sendo uma criança, ficou o poder político nas mãos de uma Regência.  

Nesta época, tentou-se criar uma espécie de monarquia federativa já em outubro de 1831, quando 

foi apresentado à Assembléia Geral o Projeto Substitutivo Miranda Ribeiro, que extinguia com a 

vitaliciedade do Senado (tornando-o renovável na sua terça parte a cada legislatura); transformava 

os Conselhos Gerais em Assembléias Provinciais com duas casas; dividia os poderes tributários 

entre as Assembléias Geral e Provincial, além de discriminar as rendas públicas; instituía a 

autonomia municipal (o Governo Geral continuaria a nomear o Presidente da Província e as 

Assembléias Provinciais nomeariam os intendentes de cada Município); entre outras 

modificações.  Aprovado pela Câmara, não foi sequer discutido no Senado.  Às iniciativas da 

                                                           

163 NOGUEIRA, Octaciano. Constituições Brasileiras – 1824. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, p. 35. 
164 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2000, p. 123. 
165 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as Constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001, p. 17. 
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Câmara dos Deputados opunha-se quase sempre o Senado vitalício e, na sua grande maioria, 

conservador. 166 

Contudo, a influência das ideias federalistas não morreu por aí.  Os liberais lutaram contra 

o mecanismo centralizador e sufocador das autonomias regionais, e, na primeira revisão formal 

ocorrida no Texto Constitucional, através do Ato Adicional de 12 de agosto de 1834, houve uma 

sensível ampliação dos poderes dos Conselhos Gerais das Províncias que passaram a ser 

denominadas Assembléias Legislativas Provinciais (art. 1º), que fortalecidas e descentralizadas 

subjugava de forma marcante o governo local. Este modelo de organização foi bastante criticado 

por publicistas da época, pois não conferia a necessária autonomia aos Municípios, estando os 

mesmos engessados pelo poder centralista, não votando seus impostos, e, suas deliberações 

podiam ser invalidadas pelas Assembléias das Províncias. 

Com algumas exceções (segunda parte do art. 13), a regra passou a ser a apreciação das 

leis e resoluções das Assembléias pelo próprio Presidente da Província, a quem cabia sancioná-las 

ou não.  Infelizmente, considerável parcela do incremento dos poderes provinciais se deu, nesta 

época, em detrimento dos Municípios.  BASTOS a este respeito declarou que o espírito da reforma 

constitucional era certamente investir as assembléias da superintendência sobre as câmaras, mas, na esfera das 

amplas faculdades relativas aos municípios, legislando sobre a sua economia, política, funcionalismo, receita e 

despesa, cabia às assembléias aplicarem as localidades de cada província o sistema de governo mais proveitoso. 167 

Grande defensor da adoção do modelo federal no Brasil, o autor acima declinado 

considerou odiosa a reforma de 1840, que, a pretexto de interpretar o ato adicional de 1934, o 

amputou.  Lamentando profundamente a situação brasileira, o autor se manifestou da seguinte 

forma:  

quão opostos aos tristes efeitos da centralização os magníficos resultados da federação!  
Uma quebranta, outra excita o espírito dos povos.  Uma extingue o sentimento da 
responsabilidade nos indivíduos, e esmaga o poder sob a carga de uma 
responsabilidade universal; a outra contém o governo no seu papel e, dos habitantes de 
um país faz cidadãos verdadeiros.  Uma é incompatível com as instituições livres; a 
outra só pode florescer com a liberdade.  Uma tem por condição o funcionalismo 
hierárquico e ilimitado, exército permanente do despotismo.  Bastam à outra poucos 
agentes, e em caso algum os requer para negócios dos particulares e das localidades.  
Uma revolve os Estados; a outra equilibra as forças sociais, e não reprimindo 
nenhuma, prossegue sem receio das súbitas reações.  Uma é a expressão moderna do 
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 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 25. 
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 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 101. 
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império pagão; a outra é o ideal do governo na sociedade criada pela doutrina da 
consciência livre e da dignidade humana. 168 

A mencionada descentralização, entretanto, teve vida curta.  Logo veio a segunda revisão, 

de cunho eminentemente conservador, aprovada pela Lei nº 105, de 12 de março de 1840, 

conhecida como Lei de Interpretação do Ato Adicional.  As competências das Assembléias 

Provinciais foram reduzidas e o poder ficou novamente concentrado nas mãos do Presidente da 

Província com competência expressa para vetar projetos contrários à Constituição (art. 7º) e do 

Poder Legislativo Geral, a quem cabia revogar expressamente as leis provinciais contrárias à nova 

interpretação dada (art. 8º). 

É desta época, a criação do cargo de Prefeito que até então não existia nas organizações 

municipalistas, tinha caráter de delegado do Executivo e eram nomeados pelos Presidentes das 

Províncias. A inovação foi criada pela Província de São Paulo e repercutiu de modo positivo, 

levando a Regência a recomendar o procedimento às demais. 

Esse contexto permaneceu até o fim do Império, e o desenvolvimento das autonomias 

não obteve tanta atenção, pois sempre se relutou em atribuir prestígio aos poderes locais em 

virtude de interesses eleitoreiros regionais. 

 

2.3 HISTÓRICO CONSTITUCIONAL POSITIVO DO FEDERALISMO 

BRASILEIRO  

 

A compreensão de todo e qualquer instituto do direito público, positivamente adotado 

pelo povo está inserido em sua manifestação plena – a Constituição e depende da prévia 

percepção de seus princípios fundamentais postos em sua base que são da federação e da 

república. 

 Não diferente da historia do Estado Moderno, no Brasil bem como em diversos outros 

países, o federalismo tornou uma experiência rica e com especificidades próprias.169  Assim dizia 

Ataliba: a federação é, assim, uma decorrência necessária, no sistema brasileiro, do próprio regime republicano, 

                                                           

168 BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. 3º v. Tomo II. São Paulo: 
Saraiva, 1993, p. 35. 
169 Questão que avulta de suma importância na atual composição constitucional brasileira é a concernente ao 
Município e sua gênese, através de seus dilemas, perspectivas e particularidades dignas de estudo e aprofundamento. 
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mesmo porque toda federação há de ter suportes históricos, geográficos, sociológicos, econômicos, etc.’170 Dessa 

forma o sistema federativo foi instituído no Brasil com a proclamação da República. No entanto 

o sistema constitucional brasileiro vem guardando desde o período colonial linhas básicas e 

reiteradas do principio federativo.   

 Do mesmo tom, assim assevera Carmem Lúcia Antunes Rocha, de que o federalismo 

brasileiro tem peculiaridades não encontradas em outros sistemas e que a Federação desempenha, com as 

singularidades próprias forjadas no curso da história pátria, um contraponto à centralização não apenas territorial, 

mas principalmente política, que tem dominado o País com mais frequência do que se poderia não apenas aspirar, 

mas aceitar.171 Apresentando, pois o federalismo brasileiro, configurações próprias de maior ou 

menor concentração de poder, tendo como base fundamental o poder local, formado uno através 

de lutas onde pouco a pouco passaram a representar importante papel político, tendo sua 

importância reconhecida e até mesmo temida pelos ânimos de independência. 

 Disso conclui que a existência própria de uma federação significa o reconhecimento de 

interesses comuns e indissociáveis. No entanto, é de se entender que no caso brasileiro diversas 

são as considerações acerca de nossa federação, e de que a engenharia federativa de Estado não 

pode estabelecer uma vedação à cooperação e à associação entre os entes federados, em especial 

quando ela se constitui da legitimidade democrática no intuito de afirmar a eficiência da atividade 

administrativa, num país fortemente descentralizado na condução das políticas públicas. 

 

  2.3.1 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brazil – 1891 

 

O império decai, a imagem da família real está desgastada e o seu poder enfraquecido, em 

face da imposição de novas condições materiais: o federalismo, como princípio constitucional da 

forma de Estado, perceptível desde o constituinte de 1823 e na Revolução Pernambucana, de 

1824, além do sonho de verdadeira emancipação política, registrado na Confederação do 

Equador, também de 1824, e na proclamação da República de Piratinim, no Rio Grande do Sul, 

em 1835; a democracia, como regime político que assegurasse direitos humanos fundamentais; o 

abolicionismo, que gerou desequilíbrios da aristocracia dos plantadores de café e açúcar e, por 

                                                           

170 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. Atualizada por Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 44. 
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conseguinte, provocou fortes ressentimentos entre os proprietários rurais. Vence então as forças 

descentralizadoras que, unidas tentarão resgatar a realidade do Brasil colônia com a nova 

ideologia que afirma a vida política mundial, vence o ideal republicano. 

 É Proclamada a República com o Decreto de nº. 01, editado em 15 de novembro de 

1889, com a instauração de uma nova ordem constitucional do labor de Rui Barbosa que 

estabelecia o regime federativo, velha aspiração correspondente às condições econômicas, sociais 

e políticas, 172 com a legítima soberania173 dos Estados, trazendo como consequência uma enorme 

confusão. Alguns estados se autoconstituíram repetindo o erro em seu texto, MEIRELLES174 cita 

Cavalcante e afirma que:  

Serenados os ânimos, verificaram os republicanos que os Estados, no regime 
federativo, são autônomos, como também os Municípios, com a só diferença de que o 
Estado-membro participa da soberania da União, porque a integra como elemento 
vital de sua organização, ao passo que o Município desfruta de uma autonomia local, 
outorgada pela Constituição.  

A respeito da ideia de soberania dos Estados, HORTA leciona que esta não perdurou no 

direito positivo federal.  O Decreto nº. 07, de 20 de novembro de 1889, explicitou o alcance dos 

poderes estaduais, desfazendo o equívoco cometido pela natural exaltação dos sentimentos 

revolucionários.  O Decreto nº. 07, que já envolvia delegação incompatível com a autonomia, 

acabou por suprimir os últimos laivos porventura dela remanescentes, quando, como expõe 

Felisbello Freire, tendo reservado para o Governo Provisório o direito de restringir, ampliar e 

suprimir qualquer das atribuições delegadas aos Governadores estaduais, pouco a pouco foi 

restringindo, até reduzi-los a meros governos autômatos, sem a menor soma de iniciativa.  A 

soberania do Decreto n. 1 se desvaneceu na mitigada autonomia do Decreto nº. 07, e esta 

sucumbiu diante das intervenções do poder federal’. 

O Decreto de nº. 07 foi de fato instrumento de mitigação da autonomia estadual na 

medida em que determinou a dissolução das Assembléias Provinciais e a administração dos 

                                                           

172 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 79. 
173 O termo utilizado no Decreto inaugural do Governo Provisório, ‘união perpétua e indissolúvel’, consistiu numa 
atecnia, levando a interpretações extensivas onde cada Estado, no exercício de sua legitima ‘soberania’, decretaram 
oportunamente a sua Constituição definitiva. Conforme texto da Constituição de 1891.  
Art 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a República Federativa, 
proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, 
em Estados Unidos do Brasil.  
Art 2º - Cada uma das antigas Províncias formará um Estado e o antigo Município Neutro constituirá o Distrito 
Federal, continuando a ser a Capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte.  
Sabe-se que num Estado Federal, somente a União detém soberania. Os Estados-Membros são dotados portanto de 
autonomia. 
174 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2000, p. 234. 
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Estados por Governadores nomeados pelo Governo Provisório. A verdadeira autonomia dos 

Estados-Membros somente foi conferida com a promulgação da Constituição da República, na 

qual foi assimilada do clássico Federalismo dual americano, defendida pelo publicista Rui 

Barbosa.175 

A primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brazil, fora promulgada em 

21 de fevereiro de 1891, fruto de inspiração alienígena, distanciada de influência sociológica, 

carrega ainda o peso de profunda diferença no processo de construção dos princípios e soluções 

federativas, no norte os Estados isolados, buscam a união para o fortalecimento e a integração; 

aqui as províncias fundidas, buscando a qualquer sorte, a segregação e a diferença. 

Dentre os publicistas, influência séria e proveitosa que, embora reconhecendo seus 

méritos, fora fruto de críticas severas, tudo isso devido a falta de correspondência com a 

realidade,176 tendo o escopo neutralizar teoricamente o poder pessoal dos governantes e 

distanciar, quanto possível, o Estado da sociedade,177 apesar de sua longa vida não dispor de força 

normativa suficiente para ordenar o processo político, que resultou em insatisfações tendentes a 

abolí-la ou a reformá-la.  

A falta de clareza e ideais utópicos refletiram fortemente na harmonização dos fatores reais 

de poder, ensejando assim o despertar das vontades reformistas, que vieram à tona no ano de 1926, 

quando significativas alterações nas normas centrais se introduziram refletindo na obediência a 

que os Estados deviam a indeterminação inicial dos princípios constitucionais da União que veio 

favorecer o desenvolvimento de uma grande autonomia por parte dos Estados-Membros.  

Autonomia esta que, em decorrência da inexistência de sanção autônoma e da inoperância do 

Supremo Tribunal Federal, que não se dispôs a realizar a interpretação dos dispositivos 

constitucionais, encerrou exorbitâncias incompatíveis com a condição de membros da Federação.   

Essa morosidade por parte dos Estados são exemplificadas por Amaro Cavalcanti na 

citação de HORTA178 que:  

                                                           

175 O governo Provisório nomeou uma Comissão formada de cinco ilustres republicanos que ficou conhecida como 
Comissão dos Cinco, operando todo o projeto, mas foi retocado pelo bico de Rui Barbosa, um republicano de última 
hora que, forte no constitucionalismo norte-americano, “escrevia para o Brasil traduzindo do inglês”, como 
observou em comentário mordaz, o arguto Afonso Arinos de Melo Franco. (Direito Constitucional. Cit., p. 149). 
176 O descompasso entre a Constituição e a realidade por que passou o País, naquela época, também foi revelado no 
uso de práticas como o coronelismo, a Política dos Governadores e a Política do Café-com-Leite, todas decorrentes 
do desejo de manipulação das eleições para os cargos de governo e legislativos, nos âmbitos federal, estadual e 
municipal. 
177 MENDES, Gilmar. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
constitucional. In: A Experiência Constitucional Brasileira. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 187. 
178 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 383. 
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integravam essa discrepância federativa às normas constitucionais que atribuíam aos 
Estados competência para regular o comércio interestadual; celebrar ajustes e 
convenções, sem subordinar tais atos à aprovação prevista no art. 48, 16, da 
Constituição Federal; conceder anistia; suspender as garantias constitucionais; declarar 
o estado de sítio. 

A propaganda republicana na verdade não estava preocupada com a problemática da 

autonomia municipal, sua organização fora deixada a cargo dos Estados-Membros. Em coerência 

com o princípio federativo clássico só havia duas classes de interesses, a federal e a estadual; os 

municípios embora tivessem consagração constitucional representavam apenas uma expressão 

autônoma naquilo que dissesse respeito a seu interesse peculiar, conforme rezava o art. 68 da 

Carta de 1891. Como a expressão era vaga, surgiram distintas compreensões desta autonomia.  

Em algumas Constituições Estaduais, ela chegou ao máximo e em outras foi praticamente 

dilacerada.  Exemplo desta última hipótese foi a adoção recorrente de normas que autorizavam o 

amplo controle do legislativo estadual sobre os atos locais. 

A consequência da inércia da vida municipal nesse período se faz sentir nas palavras de 

MEIRELLES: 179  

durante os 40 anos em que vigorou a Constituição não houve de fato autonomia 
municipal no Brasil porque - o hábito do centralismo, a opressão do coronelismo180 e a 
incultura do povo transformaram os Municípios em feudos de políticos truculentos, que 
mandavam e desmandavam nos “seus” distritos de influência, como se o município 
fosse propriedade particular e o eleitorado um rebanho dócil ao seu poder.  

Na verdade não havia qualquer garantia democrática, e, nessa conjuntura de coerção, 

ignorância, coronelismo e mandonismo, o Município viveu de fato sem recursos, sem liberdade, 

sem progresso e sem autonomia. O sistema que fora implantado enfraqueceu o poder central e 

reacendeu a revolta nos poderes regional e local contra a estabilização das atuais oligarquias no 

poder. 

Dessa forma vê-se que a dependência econômica dos Municípios em relação aos Estados 

não deixava outra alternativa que a submissão do governo municipal aos desejos eleitoreiros do 

Governador de Estado, que definia em seu território a escolha de seus representantes no 

Congresso Nacional e do Presidente da República.  Os Municípios se subjugavam a um 

verdadeiro governismo estadual, aliado à prática do Presidente da República de distribuir recursos 

                                                           

179 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2000, p. 238. 
180 O Poder político à época da Primeira República era confiado aos Governadores, mais principalmente aos 
Coronéis, donos de terras, sua influência se explica em razão de que lhes cabia o alistamento dos eleitores e a 
realização das eleições e da dependência econômica de grande parcela do eleitorado, resultante da estrutura agrária e 
fundiária.  Desta forma, forjavam atas eleitorais falsas ou garantiam os votos de seus dependentes nas eleições 
estaduais e federais. 
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federais aos Estados de seus correligionários viabilizando acordos que determinariam a atuação 

do Poder Legislativo e dava origem à chamada Política dos Governadores, ou Política do café-

com-leite.181 

Com relação aos Estados sua competência foi conferida por meio do art. 65, § 2º, 

consubstanciada na possibilidade de exercício dos poderes não negados por cláusula expressa ou 

implícita da Carta de 1891, como são os casos das competências administrativas, legislativas e 

tributárias privativas da União, expressas em especial nos art. 7º e art. 34. Esses foram fortes 

instrumentos de autonomia importada da fórmula dual do federalismo americano para a realidade 

brasileira. 

Com a finalidade de assegurar aos Estados-Membros vida autônoma, foi prevista 

competência tributária própria, nos termos do art. 9º, além da possibilidade de regulamentar 

outras fontes de receita que poderiam ser criadas tanto pela União, como pelos Estados, 

cumulativamente ou não, desde que não fossem opostas reciprocamente os demais preceitos 

relativos à matéria. Nesse ponto, já era possível extrair um mínimo de competência legislativa 

comum.   

Já era prevista uma forma de coordenação entre os entes políticos, nos casos em que se 

permitia que leis da União tivessem sua execução confiada aos governos dos Estados, sob a 

anuência desses, fórmula gravada no § 3º do artigo 7º. Além dos casos previstos no artigo 35, 

quando atividades eram delegadas ao Congresso, não de forma privativa, mas quando havia 

possibilidade de atuação conjunta em atividades como a guarda da Constituição e das leis. 

Embora existissem casos em que era permitida a legislação concomitante ou mesmo a 

colaboração entre os poderes central e estadual, efetivamente o Texto Constitucional apontava 

que essa prática era apenas uma exceção. Corroborando esse fato, o artigo 5º da Carta Política 

claramente dispunha que cada Estado era responsável por suas próprias despesas e somente teria 

ajuda financeira se, em caso de calamidade, a solicitasse; e, no artigo 4º das Disposições 

Transitórias informava que somente enquanto os Estados se ocupassem de regularizar as 

despesas, durante o período de organização dos seus serviços, ao Governo Federal caberia abrir-

lhes créditos especiais, conforme as particularidades.  

                                                           

181 A Política do Café-com-Leite era assim denominada em função dos gêneros produzidos em São Paulo e Minas 
Gerais, quais sejam, o café e o leite, respectivamente, e tinham maior domínio da situação política e econômica, pois 
representavam, aproximadamente, metade do eleitorado nacional no pleito para Presidente da República. A prática 
consistiu no acerto entre o Partido Republicano Paulista (PRP) e o Partido Republicano Mineiro (PRM) para dar 
vazão à alternância de candidatos por cada um deles indicados na Presidência da República.   
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Foram muitas as possibilidades abertas aos Estados-Membros, restando à União em casos 

específicos de abuso, realizar a intervenção federal nas hipóteses previstas no art. 6º da Carta 

Constitucional.  Embora não tenham sido mencionadas as normas procedimentais da 

intervenção, esta consistiu numa prática reiterada da política federal, ultrapassando as finalidades 

constitucionais conforme preceitua BALEEIRO, acerca das desilusões do Regime de 1891, 

mencionando que  

as intervenções federais, com base em pretextos calcados no art. 6º da Constituição de 
1891182, pelas quais o Presidente recém eleito castigava os governadores ou as 
situações estaduais, isto é, oligarquias, que se haviam oposto à sua candidatura, e, ao 
mesmo tempo, premiava com a ascensão ao governo a oposição local, ou o grupo 
dissidente daquelas oligarquias, que os havia apoiado na campanha presidencial e que 
recebia adesão da maioria de seus adversários. 
 

Foi editada uma Emenda à Constituição em 1926 no intuito de conter as arbitrariedades e 

os abusos do poder oligárquico dominante, adequando a Constituição formal à realidade.  

No entanto, a quebra da ordem constitucional, a ruptura da Política do Café-com-Leite 

que desnaturava mandatos pelo sistema eleitoral e a crise econômica de 1929, acelerou o fim da 

Primeira República. Somando-se a esses fatores houve a implantação de regimes fortes que 

subsidiavam movimentos sociais, pleiteando melhores condições de vida, trabalho e distribuição 

de renda, o que acelerou ainda mais a crise com a Revolta tenentista de 1930, e a imediata 

redemocratização do país. 

 

  2.3.2 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil – 1934 

 

Com a Revolução de 1930,183 uma junta provisória de governo foi instalada, subindo ao 

poder seu líder civil Getúlio Vargas, candidato derrotado na recente eleição presidencial, que 

inclinado para a questão social teve total apoio da classe operária. 

                                                           

182 Os preceitos que enfraquecera o poder central e reacendera os poderes regionais e locais, adormecidos sob o 
guante do mecanismo unitário e centralizador do Império era uma frequente nos diálogos de Campos Sales que o 
chamava enfaticamente de ‘O coração da República’, formulado na doutrina de que a política e a ação devem ser 
privilégio de uma minoria: as grandes deliberações nascidas de liberdades democráticas levam necessariamente o país 
a agitações e ao aproveitamento da situação por um grupo muitas vezes o menos capaz. À maioria deliberativa no 
plano federal deve corresponder outra minoria deliberativa dos Estados. Consequentemente o problema apresenta-se 
como a garantia de estabilização das atuais oligarquias no poder. (Cf. Edgar Carone. A primeira Republica, p. 103.). 
183
 Também conhecida por Tenentismo, longe de ser uma autentica revolução, não passou de uma insurreição a 

mais, na conturbada história da Primeira República, com um saldo de reformas muito aquém das esperanças 
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 A posse de Vargas na chefia do Governo Provisório se deu em 3 de novembro de 1930.  

Com a promulgação do Decreto nº 19.398, em 11 de novembro, também chamada de Lei 

Orgânica do Governo Provisório, passou a reunir em suas mãos os Poderes Executivo e 

Legislativo, este último expresso na prerrogativa de elaborar decretos-leis.184 Suprimiu a 

autonomia dos Estados, através da substituição dos Governadores por Interventores Federais, 

nomeados pelo Governo Provisório; e dos Municípios, por meio da nomeação dos Prefeitos 

pelos Interventores. Pari passo nos Estados, os Interventores combinavam os poderes Executivo e 

Legislativo, estando subordinados ao juízo do Governo central.  A desnaturação do sistema de 

repartição dos Poderes foi tão marcante que, além da decomposição dos legislativos federal, 

estaduais e municipais, foi vedado ao Judiciário apreciar os decretos e atos do Governo 

Provisório bem como dos Interventores Federais. 

 A subordinação dos poderes e das esferas de governo aprofundou ainda mais com o 

Decreto de nº. 20.348, de 29 de agosto de 1931, onde foram instituídos os Conselhos Técnicos 

Consultivos nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, como órgãos de cooperação das 

atividades governamentais que estabelecia entre outras funções as normas sobre a administração 

local.  Foi nesse ambiente que os Estados-Membros enfraqueceram seu poder, concedendo ao 

Governo Provisório o retorno ao Estado Unitário. 

A Revolução Constitucionalista de 1932, dirigida por Pedro de Toledo, 

Interventor Federal no Estado de São Paulo sequer chegou a alterar a data marcada para a 

convocação da Assembléia, mas traduziu-se num elemento de pressão para que ela se 

cumprisse185 por seu caráter democrático e colorido social, representado no esforço que teve 

indiscutivelmente vital importância no processo de reconstitucionalização do país. 

 A condição política do Governo Provisório iria permanecer até que fosse atingido o 

objetivo de se estabelecer uma nova ordem constitucional.  A direção a ser percorrida com o fim 

de alcançar esse objetivo era um novo sistema eleitoral para o Brasil com a decretação do Código 

Eleitoral em 03 de fevereiro de 1932, que instituía a Justiça Eleitoral, cercando-se de garantias e à 

qual atribuíram-se as funções importantíssimas de julgar a validade das eleições e proclamar 

eleitos, retirando essas atribuições das assembleias políticas, com o que deu golpe de morte na 

                                                                                                                                                                                     

depositadas em sua ação renovadora, no dizer de (Cf. Paulo Bonavides e Paes de Andrade, História Constitucional do 
Brasil, cit., p. 270). 
184
 Na historia do Brasil em que pese a interferência de fórmulas antiquadas, visto que essa atribuição ao legislativo 

era assemelhada às do Poder Moderador imperial, que incluía entre suas funções a de coordenar poderes federais entre si 
e velar pela Constituição. 
185 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 112. 



67 

 

 

política dos governadores e nas eleições oligárquicas que dominavam exatamente em virtude do 

processo de verificação de poderes186 

 Pouco tempo depois de decretava-se o Código Eleitoral, a 14 de maio de 1932, que 

introduzia novos procedimentos: o voto secreto, o voto feminino e a Justiça Eleitoral, 

encarregada de organizar e supervisionar a eleição política. Foi expedido logo em seguida o 

Decreto nº 21.402, de 03 de maio de 1933, que fixava a realização de eleições para a Assembleia 

Nacional Constituinte, onde as forças políticas se reorganizaram para aquela que seria a primeira 

eleição desde a vitória da Revolução de 1930. O Código previa ainda a formação de uma bancada 

classista composta por representantes de funcionários públicos, empregados e empregadores, 

eleitos por delegados sindicais,187 e a formação de uma comissão encarregada de elaborar um 

anteprojeto constitucional que deveria ser apresentado pelo governo quando da abertura dos 

trabalhos da Constituinte. Porém, em julho de 1932 eclodiu a Revolução Constitucionalista em 

São Paulo, convergindo para ela todos os esforços do Governo Provisório e as atenções do país. 

Em 15 de novembro de 1933, instalou-se a Assembléia Nacional Constituinte e, em oito 

meses de debates foi promulgada a nova Constituição em 16 de julho de 1934, com a aprovação 

de todos os atos do Governo Provisório, dos Interventores Federais e demais delegados do 

Governo, vedando sua apreciação judicial. No dia seguinte, Getúlio Vargas eleito Presidente nos 

termos do artigo 1º das Disposições Transitórias, põe termo ao governo discricionário com o fito 

de institucionalizar a revolução, que no entanto não passou de uma Constituição ‘supostamente 

revolucionária’ pelo menos no dizer critico de Oliveira Lima.188 

A nova Carta Política, a par de assumir teses e soluções da Constituição de 1891, 

rompeu com a tradição até então existente, porque, sepultando a velha democracia liberal, 

instituiu a democracia social, cujo paradigma era a Constituição de Weimar,189 com normas 

programáticas de modelagem social, inspirada menos na referencia ao individuo ao que no valor 

da pessoa humana, a própria sociedade, sem derramar sangue nem acender labaredas, antes de 

                                                           
186
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 83. 

187 http://www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/htm/anos30-37/ev_constiui%E7%E3o_1934.htm. Acessado em: 28 de 
maio de 2009. 
188
 (Cf. Inocêncio Mártires Coelho. A experiência Constitucional Brasileira. In: Curso de Direito Constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 189. Cit., História Constitucional do Brasil, p. 270). 
189

 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 113. 
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forma silenciosa e irreprimível, vai promovendo a convergência entre liberdade e se libertando da 

alternativa, simplória de ter de optar entre o capitalismo e o marxismo.190  

 Com efeito, a Constituição no art. 1º estabeleceu o regime federal de Estado, indicando, 

inclusive, várias limitações constitucionais de natureza federativa, mas ao longo do texto mostrou 

um considerável crescimento do poder central, em virtude da mudança de posicionamento do 

governo nos domínios econômico e social, exigida pelas transformações que o mundo passava, 

em especial, a depressão econômica mundial. 

 Quanto à competência privativa da União, as materiais foram dispostas no artigo 5º, 

incisos I a XVIII, e as legislativas nas alíneas do inciso XIX do mesmo artigo, complementadas 

pelo inciso I do artigo 91, que, ao tratar da colaboração do Senado Federal na feitura das leis, fez 

referência a assuntos que, em regra e pelo princípio da predominância do interesse, são atinentes 

exclusivamente à União.  Já as competências tributárias privativas foram indicadas no artigo 6º da 

Carta Política. Pela repartição vertical de competências foi estabelecido espaço para a legislação 

estadual suplementar ou complementar, desde que, atenda às peculiaridades locais e às exigências 

da lei federal, poderia suprir as lacunas ou deficiências desta. 

 Aos Estados-Membros foi respeitada a competência privativa para “decretar a 

Constituição e as leis por que se devam reger”, no art. 7º, I, desde que respeitassem os princípios 

enumerados, que dentre os quais se destaca a autonomia municipal, sendo mantida a cláusula dos 

poderes remanescentes e, no art. 8º sua competência tributária privativa. É certo que houve um 

retraimento das competências estaduais, em detrimento do conteúdo referente à autonomia dos 

Municípios e a limitação do campo normativo residual. 

Diversas foram as matérias de atuação administrativa conjunta entre a União e os 

Estados-Membros, da União e dos Municípios.  Naquela, temos como exemplos, a guarda da 

Constituição e das leis, a proteção das belezas naturais e monumentos de valor histórico, o 

cuidado com a saúde e com a assistência pública e a disseminação da instrução pública, bem 

como na possibilidade de atos, decisões e serviços de uma esfera, mediante acordo, serem 

executados pelos funcionários da outra; e, nessa, a integração, os títulos da ordem econômica e 

social, da família, educação e cultura. 

                                                           
190
 (Cf. Inocêncio Mártires Coelho. A experiência Constitucional Brasileira. In: Curso de Direito Constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 189. Cit., A ordem econômica e social nas Constituições do Estado Social, In. Constituinte e 
Constituição. Fortaleza: EUFC, 1985, p. 631-643). 
 



69 

 

 

Os esboços do federalismo cooperativo ainda se fizeram sentir no arranjo do art. 140, que 

trata do serviço nacional de combate às grandes endemias do País, cabendo à União o custeio, a 

direção técnica e administrativa nas zonas onde a execução do serviço excedesse as possibilidades 

dos governos locais, bem como do art. 177, que definiu um plano de defesa contra os efeitos da 

seca nos Estados do nordeste, onde a União não poderia despender menos de 4% (quatro por 

cento) de sua receita tributária sem aplicação especial, com as obras e os serviços de assistência, e 

ainda do art. 9º, que expressa em seu texto, sendo facultado à União e aos Estados celebrar 

acordos para a melhor coordenação e desenvolvimento dos respectivos serviços, e, 

especialmente, para a uniformização de leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos, 

prevenção e repressão da criminalidade e permuta de informações. 

 Foi criado para essas ações Conselhos Técnicos também chamados de Conselhos 

Consultivos, órgãos técnicos de cooperação prevalecente da imposição da vontade central. 

Deduzia-se que a autorização prévia e expressa do Governo Provisório tornava-se necessária para 

o exercício de atos do Governo Estadual e do Governo Municipal, ouvido sempre o Conselho 

Consultivo, que assumia as proporções de órgão intermediário nas relações entre o Governo 

Provisório e os entes da administração local.191 

 Embora seja reconhecido que a nova Carta Política não era bem estruturada, mas que 

trouxera novidades significativas há por parte do Governo Provisório a discriminação com mais 

rigor da centralização da arrecadação tributária na União, aumentava significativamente os 

poderes do Executivo, que outorgava aos Estados e Municípios base econômica suficiente para o 

assentamento da autonomia que lhes assegurasse.   

Relativamente aos Municípios, foi assegurada autonomia em tudo quanto respeite ao seu 

peculiar interesse, destacando-se a eletividade do Prefeito e dos Vereadores das Câmaras 

Municipais. Nesse ponto ela não apresentou a lacuna deixada pela Carta anterior, consagrou as 

técnicas mais avançadas do municipalismo, descrevendo com detalhes as bases da organização 

municipal. Conforme os princípios e idéias da autonomia dos municípios ficou paulatinamente 

consolidada sua situação.  

A Constituição previu ainda nos incisos do art. 13 a decretação dos seus impostos192 e 

taxas, a arrecadação e aplicação de suas rendas, bem como a organização dos serviços de sua 
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 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 407. 

192 Somente na Constituição de 1934 os Municípios passaram a ter impostos exclusivos, isso no intuito de não incidir 
no erro da Constituição anterior, passou a discriminar um certo número de impostos aos municípios, que lhe 
permitissem viver com um mínimo de recurso para atender às necessidades de seu governo e administração. Foi a 
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competência. Ao Governo do Estado foi deferido o poder de nomear o Prefeito no Município da 

Capital e nas estâncias hidrominerais e facultada a criação de um órgão de assistência técnica à 

Administração Municipal e fiscalização de suas finanças. Com o fito de assegurar meio eficaz 

contra a prática de abusos contra a estrutura federativa, foi regulada ainda a intervenção da União 

nos Estados-Membros e a dos Estados nos Municípios. 

Nas disposições gerais da Carta da República definiu-se ainda que a estrutura política do 

Estado fosse considerada cláusula pétrea. Este foi um avanço da Constituição e a vitória do 

princípio federalista, entretanto, não agradaram a Vargas, que se dispôs a ser o primeiro revisor. 

O Congresso Nacional elaborou três Emendas Constitucionais que acabaram por enfraquecer a 

democracia. A ditadura estava à mostra apesar das precauções. Grande mesmo foi o 

desenvolvimento legislativo da época, em especial as massas trabalhadoras e a legislação social. 

Pelo curto tempo que esteve vigente, devido a temível efervescência política, tanto da 

extrema direita, identificada na Ação Integralista Brasileira - AIB, quanto da extrema esquerda, 

representada pela Aliança Nacional Libertadora - ANL, tornaram tenso o quadro político, 

inviabilizando a plena aplicação da Lei Magna, não sendo possível permitir uma apreciação segura 

resultante dos dispositivos trazidos. A curta duração que teve não deve ser explicada pelos 

defeitos que traziam em si, mas, em verdade, pela radicalização do clima social de então,193 bem 

como a conjugação de múltiplas adversidades econômicas e políticas.   

O agravamento da situação ocorreu quando o Partido Comunista do Brasil insurgiu-se 

contra o regime Vargas. Como consequência foi aprovada a Lei de Segurança Nacional, em abril 

de 1935. Segundo relato, a Revolução Comunista não só deu lugar ao estado de sítio, com 

motivou a reforma constitucional que instituiu o estado de guerra, cuja vigência submetia os 

governos estaduais à inteira discrição do poder federal.194 

Em 10 de novembro de 1937, o Presidente Vargas, vislumbrando a ameaça de uma nova 

revolta comunista, deu um golpe de Estado, coroamento de algo que já vinha se manifestando 

desde o inicio da Segunda República.195 Assim instalou uma ditadura de direita influenciada pelos 

                                                                                                                                                                                     

primeira vez que isso ocorreu em um texto Constitucional no Brasil, com o fim de resguardar o princípio da 
autonomia política e administrativa, tão notável na teoria e tão lesado na prática dos governos anteriores. As 
Constituições Estaduais, da mesma forma, começaram a cuidar um pouco mais da vida dos Municípios, atribuindo-
lhes até algumas regalias. 
193

 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 117. 
194 TRIGUEIRO, Oswaldo. A evolução do regime federal brasileiro. In. SARAIVA, Paulo Lopo (Coord.). Antologia luso-
brasileira de direito constitucional. Brasília: Jurídica, 1992. p. 294-313. 
195
 COELHO, Inocêncio Mártires. A experiência Constitucional Brasileira. In: Curso de Direito Constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 191. 
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regimes autoritários que cresciam na Europa.  No mesmo dia, foi anunciada a nova face política 

do Brasil com a outorga da Constituição de 1937, conhecida como a Polaca, cujo anteprojeto, de 

autoria do Ministro Francisco Campo, já estava pronto desde 1926.  Implantou-se então, o 

Estado Novo, uma ordem constitucional adequada ao espírito da época e à personalidade do 

condottiere, um regime sem freios nem contrapesos. 

  

  2.3.3 A Constituição dos Estados Unidos do Brasil – 1937 (Estado Novo) 

  

O Brasil estava sob o impacto das ideologias que se propagavam no mundo pós Primeira 

Guerra. O texto da Constituição de 1937 retrata o propósito de tornar efetiva a Revolução de 

1930, constata-se uma tentativa de combinação entre o Federalismo Clássico e o Regime 

Unitário, inspirada na Carta Política da Polônia, o que lhe valeu o apelido de Polaca, que 

conjugava idéias nazi-facistas, ideário do Estado Novo Português,196 impondo um novo regime, que 

reunia tendências corporativistas e socialistas “aparentando” fundamentos democráticos. 

Vargas fundamentou197 o golpe de Estado sob o pretexto de que as novas formações 

partidárias, surgidas em todo o mundo, por sua própria natureza refrataria aos processos 

democráticos, oferecem perigo imediato para as instituições, exigindo, de maneira urgente e 

proporcional à virulência dos antagonismos, o reforço do poder central,198 e declarou sem receio, 

em sua Carta Política, no art. 73 que: O Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena 

a atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política interna e externa, promove ou orienta a 

política legislativa de interesse nacional, e superintende a administração do país. 

 Uma das grandes preocupações da Constituição de 1937 foi o fortalecimento do 

Executivo Federal, com o intuito de combater pronta e eficientemente as agitações internas, disso 

resultam duas singularidades importantes: uma relativa ao processo legislativo com a intervenção 

                                                           

196 BONAVIDES, Paulo. PAES DE ANDRADE.  História Constitucional do Brasil, p. 345-346. 
197 ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro, à paz política e social, profundamente perturbada por 
conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente gravação dos dissídios partidários que, uma notória 
propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes e da extremação de conflitos ideológicos, tendentes, 
pelo seu desenvolvimento natural, resultasse em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta iminência da 
guerra civil; ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, que se torna dia a dia 
mais extensa e mais profunda, exigindo remédios, de caráter radical e permanente; ATENDENDO a que, sob as 
instituições anteriores, não dispunha, o Estado de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e 
do bem-estar do povo; Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras 
justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem 
processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas;  Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o 
respeito à sua honra e à sua independência e, ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as condições 
necessárias à sua segurança ao, seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se 
cumprirá desde hoje em todo o Pais. 
198 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 84. 
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direta e eficaz na elaboração das leis, podendo expedir decretos-leis, reduzindo sobremaneira o 

papel do legislativo; outra, referente ao controle de constitucionalidade das leis, ao dizer que declarada a 

inconstitucionalidade de lei que, a juízo do Presidente da República, fosse necessária ao bem-estar 

do povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia ele submetê-la 

novamente ao exame do Parlamento e, se este a confirmasse por dois terços de votos, em cada 

uma das Casas, ficaria sem efeito a decisão do Tribunal, tendo por consequência emendada a 

Constituição. 

 Esses foram sem sombra de dúvidas, os mais significativos exemplos desse estranho 

modelo, sem correspondência nos diversos ordenamentos jurídicos que se tem conhecimento, do 

desprezo à Constituição e da sua eficácia, que permitia aos donos do poder emendar, 

obliquamente a Carta Política sobre o crivo de estarem investidos das atribuições de constituinte. 

A tradição federalista se dava por meio da repartição de competências entre a União e os 

Estados-Membros. Ao Governo Central foram reservadas privativamente as competências nos 

âmbitos administrativo, legislativo e tributário, respectivamente; os Estados-Membros 

continuaram com a capacidade de autoorganização e autolegislação, com o exercício dos poderes 

que lhes não for negado, expressa ou implicitamente pela Constituição, e, com competências 

tributárias que lhes assegurassem vida autônoma. 

A repartição vertical de competências facultava aos Estados, independentemente de 

autorização, legislar para suprir as deficiências de lei federal, adequá-la às peculiaridades locais ou 

preencher a sua ausência, nos assuntos enumerados. Entretanto, como revelou HORTA que a 

derrogação de lei estadual por regulamento federal, expressamente autorizada no parágrafo único 

do art. 18, revelava o sentido unitário da técnica ordenadora da legislação concorrente. 199  Previa-

se a delegação de competências privativas da União aos Estados, mas, a lei votada pela 

Assembléia estadual só entrará em vigor mediante aprovação do Governo Federal, o que 

caracterizava hipótese normativa que levaria a uma maior atividade das ordens parciais que 

redundava na faculdade de serviços de competência federal ser executados pelos Estados. 

O novo regime político foi para o Município um carrasco, ferindo de maneira ímpar a sua 

autonomia, cassando a eletividade dos Prefeitos e mantendo a dos Vereadores. E, se deu dessa 

forma, porque o Presidente ditador indicava um Governador a ele subserviente que por sua vez, 

indicava um Prefeito sob a mesma ligação, mantendo ainda o Conselho Administrativo, órgão 
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 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 425-426. 
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soberano e controlador de toda a atividade municipal, estancando de forma eficiente as possíveis 

tentativas de autonomia local. Essa era a fórmula sábia de prestigiar a vida municipal na estrutura 

política dos órgãos centrais, uma pirâmide cuja base era os Municípios e no vértice o Governo 

Central. Muito embora, tenha mantido quase que a totalidade das rendas destinadas aos 

municípios da Carta anterior, o desenvolvimento do municipalismo sofreu certa retração e o 

novo ordenamento jurídico constitucional impôs que as cidades só tivessem funções deliberativas 

próprias, já que as atribuições executivas eram exercidas pelo Prefeito nomeado pelo 

Governador. 

Havia um regime interventorial sujeito a uma cultura de hierarquia de subalternidade 

nacional emanada do presidente-ditador até o mais simples funcionário, no intuito de deixar a 

coletividade municipal relegada ao segundo plano em detrimento dos interesses individuais dos 

prefeitos que tinham apenas o interesse de agradar os seus superiores e continuarem no cargo. 

É possível afirmar sem sombra de dúvidas, que o regime ditatorial de 1937, para as 

Municipalidades, foram menos autônomas que sob o centralismo imperial, porque, na 

Monarquia, os interesses locais eram debatidos nas Câmaras de Vereadores e levados ao 

conhecimento dos Governadores (Lei de 1828) ou das Assembléias Legislativas das Províncias 

(Ato Adicional de 1834), que proviam a respeito, ao passo que, no sistema interventorial do 

Estado Novo, não havia qualquer respiradouro para as manifestações locais em prol do 

Município, visto que os Prefeitos nomeados governavam discricionariamente, sem a colaboração 

de qualquer órgão local de representação popular.200 

A despeito dessas disposições, entre outras que tinham a finalidade de assegurar a 

manutenção da Federação, a realidade é que a maior parte desses preceitos constitucionais 

permaneceu letra morta.  Houve ditadura pura e simples, o Presidente da República usurpava as 

funções do Legislativo, editando decretos-leis que depois ele próprio aplicava como órgão do 

Executivo; 201 Essa foi a maior permissividade jurídica do poder de legislar e da prerrogativa de 

acionar em causa própria, o mecanismo de anticontrole de constitucionalidade engendrado pelos 

autores da nova Carta Política, 202 com dispositivos de cunho mais autoritário que tratavam das 

                                                           

200 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2000, p. 267. 
201 Toda regulamentação é limitante e limitada, e Getúlio Vargas como ditador do Estado Novo reconhecia isso, 
visto que no intuito de reduzir ou mesmo ignorar a força normativa da sua própria Constituição, ao mesmo tempo 
que fortaleciam a legislação ordinária, pela facilidade com que poderiam manipulá-la ao sabor das conveniências do 
regime. (Cf. Inocêncio Mártires Coelho. A experiência Constitucional Brasileira. In: Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 193). 
202 COELHO, Inocêncio Mártires. A experiência Constitucional Brasileira. In: Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 191-192. 
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atribuições do Presidente da República, inclusive a de indicar as partes da Constituição que 

perderiam vigor em caso de estado de guerra. 

Todos esses procedimentos resultavam na renovação automática do mandado do então 

Presidente da República até a realização do plebiscito previsto na Carta Política, uma previsão 

que de fato não se concretizou. A decretação de intervenção federal nos Estados cujos 

Governadores não tivessem seus respectivos mandatos confirmados, bem como na dissolução da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembléias Legislativas dos Estados e das 

Câmaras Municipais, até que ocorressem as eleições para o Parlamento Nacional, que seriam 

marcadas depois do plebiscito que também não foi realizado.  Pari posso foi concedido ao 

Executivo Estadual exercer as funções das Assembléias Legislativas, enquanto estas não se 

reunissem. 

Ademais, com a declaração do estado de emergência prevista no próprio texto 

constitucional, os juízes e tribunais, por força de disposição constitucional203 não poderiam 

conhecer os atos praticados em virtude da situação crítica. Da mesma forma também se pode 

dizer que a dita Carta Magna nunca foi cumprida.  Dissolvidos os órgãos do Poder Legislativo, 

tanto da União como dos Estados-Membros, dominou a vontade despótica do Presidente, 

transformado em inocultável caudilho,204 à maneira do caudilhismo dominante nas Repúblicas latino-

americanas, elevando-se acima da Constituição e governando a sua conveniência pessoal.   

Os Estados-Membros viveram sob o regime da intervenção federal, os interventores 

sendo na verdade delegados do presidente.205 A sua falta de liberdade se agravou ainda mais com 

a criação, do DASP - Departamento Administrativo do Serviço Público, em julho de 1938, visto 

que, nos departamentos estaduais do DASP, o seu chefe deveria aprovar previamente os 

decretos-leis dos interventores e Prefeitos. Em casos de divergência, a decisão seria do Presidente 

da República. 206 Este fator, combinado aos anteriormente expostos, permitiu que durante todo o 

Estado Novo, não sobrou nenhuma esfera legislativa para que os Estados atuassem sem a 

permissão do Poder Central. 207 

                                                           

203 O artigo 170 previa que: Durante o estado de emergência ou o estado de guerra, dos atos praticados em virtude 
deles não poderão conhecer os Juízes e Tribunais.  
204 ALVES, Francisco de Assis. Constituições do Brasil. Brasília: Programa Nacional de Desburocratização/ Instituto 
dos Advogados de São Paulo, 1985, p. 47. 
205 PINTO FERREIRA, Luiz. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 64. 
206 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 42. 
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Na regulamentação da administração dos Estados-Membros e dos Municípios, foi 

publicado o Decreto-lei nº. 1.202, de 8 de abril de 1939, que, criava numerosas restrições ao 

arbítrio dos Interventores, mas não o fazia em resguardo da autonomia local e sim para o 

objetivo de reforçar o unitarismo do regime. 208 

Ao término da Segunda Guerra e a vitória das potências ocidentais, o fascismo brasileiro era 

considerado uma excrescência que deveria ser extirpada. Getúlio Vargas tudo fez para se 

equilibrar no poder, no entanto o período ditatorial chega ao fim em 29 de outubro de 1945, com 

a deposição de Getúlio Vargas pelas Forças Armadas, assumindo transitoriamente José Linhares, 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, até a posse de Gaspar Dutra, é dado início a uma fase de 

redemocratização no país.  

 

  2.3.4 A Constituição dos Estados Unidos do Brasil – 1946 

 

Com a vitória dos Aliados e o fim da II Guerra Mundial, não restou outra alternativa que 

o banimento da influência fascista no Brasil, iniciam-se no mundo pós-guerra os movimentos no 

sentido da redemocratização e a recomposição imediata dos princípios constitucionais, seja com a 

reformulação das constituições existentes, seja com o promulgação de outras constituições. No 

Brasil já se encaminhavam as providencias para a recomposição do quadro institucional, que 

deste papel incumbiam-se as Forças Armadas no final de 1945, ensejando destarte o estudo e a 

convocação de nova Constituinte que desembocaria na Constituição de 1946, 209 de inspiração 

democrática e liberal, restabeleceu o estado de direito e a autonomia federativa. 

Nesse momento Getúlio tentou sobreviver no poder, com o movimento queremista,210 

ligado estranhamente ao comunismo, já que o líder do comunismo brasileiro, Carlos Prestes, 

havia sido torturado e aprisionado durante nove anos pelo ditador.  O povo reagiu neste intento 

numa campanha brilhante e entusiástica, quando em janeiro de 1946, a Presidência da República 

foi entregue a Eurico Gaspar Dutra, candidato vitorioso nas eleições recebendo a faixa 

presidencial do Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. José Linhares, que 

assumiu o poder logo após a deposição do ditador. 
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 TRIGUEIRO, Oswaldo. A evolução do Regime Federal brasileiro. In. SARAIVA, Paulo Lopo (Coord.). Antologia luso-

brasileira de Direito Constitucional. Brasília: Jurídica, 1992. p. 305. 
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Imediatamente foi instalada a Assembleia Constituinte, representada por diversas 

correntes de opinião, que não tinham um anteprojeto externo preordenado, sendo adotado como 

paradigma o texto base da Constituição de 1934, o que lhe rendeu progredir rapidamente e 

submeter à votação final após sete meses de trabalho, sendo promulgada em 18 de setembro, e 

com a Carta Política, a Federação ganha novo fôlego. 

Embora bastante assemelhada com a Constituição de 1934, e com seus louvores acerca de 

oferecer uma melhor distribuição de competências entre as esferas de governo, ela foi favorecida 

pela inexistência de ambiente internacional adverso, pela fixação de diretrizes gerais quanto aos 

direitos políticos e de inovar timidamente na ordem econômica. No entanto, não foi poupada 

naquilo que foi considerado seus quatro graves equívocos,211 a saber: i) o enfraquecimento do 

Executivo que ficou à mercê do legislativo; ii) o fortalecimento do Legislativo, num quadro 

normativo onde existia apenas a lei constitucional e a lei ordinária; iii) a criação de óbices a 

intervenção do Estado no domínio econômico, incompatível com o desenvolvimento industrial 

da época; e, iv) a adoção do pluralismo partidário, sem limites e cautelas que favoreceram a 

política estadual. Em vista de todos esses fatos sucederam-se crises políticas e conflitos 

constitucionais de poderes que dividiram as classes dirigentes, que não foram capazes de 

demonstrar que a oposição democrática não significa luta contra as instituições.212 

No plano das liberdades observa-se que a Carta Política declarou solenemente, a 

inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, bem como o livre exercício dos cultos 

religiosos. No que toca aos Poderes, em especial o Legislativo e o Judiciário, vê-se que buscou 

devolver-lhes a dignidade pelo respeito às suas tradicionais prerrogativas e uma equilibrada 

partilha do poder político.213 

No plano social não conseguiu avançar significativamente suas promessas, visto que 

pragmaticamente não conseguiu melhorar a qualidade de vida entre os humildes, considerada 

superior antes da redemocratização do País, mas aquém dos avanços que operou na proteção aos 

menos desfavorecidos em face a legislação trabalhista e previdenciária do período antecedente. 

Acerca da extensão dos poderes da União, com exceção das competências materiais, 

legislativas e tributárias definidas, foi conferida a atribuição de intervir no domínio econômico, 
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talvez isso explique o fato de não ter conseguido realizar-se plenamente, mas propiciou condições 

para o desenvolvimento do país.214 

Os Estados tiveram sua autonomia assegurada através das garantias da auto-organização, 

com a histórica competência remanescente e a instituição de tributos próprios. Foi concedida a 

oportunidade da elaboração da Constituição Estadual pela sua respectiva Assembleia Legislativa 

que, eleita logo após a promulgação da Constituição que teria inicialmente função de constituinte 

original. 

A repartição vertical de competências legislativas permitiu que determinadas matérias 

incluídas no rol de competências legislativas privativas da União fossem também passíveis de 

legislação estadual supletiva ou complementar. Sendo reconhecida ainda a competência 

concorrente entre União e Estados-Membros para instituir outros tributos além dos que lhes 

foram atribuídos pela Constituição, respeitando a premissa de que o imposto federal excluirá o 

estadual idêntico. 

O Federalismo estruturado pela Carta de 1946 trouxe a figura da cooperação entre os 

entes federados, recebendo destaque no corpo do texto bem como nas disposições transitórias, 

entre os quais definiram a aplicação de receitas tributárias da União nos planos de defesa contra 

os efeitos da seca do Nordeste, de valorização econômica da Amazônia e de aproveitamento total 

das possibilidades econômicas do rio São Francisco e seus afluentes. 

Essas foram ações inspiradas do espírito pós-guerra, que tinha o intuito de influenciar nas 

decisões de criar os primeiros organismos de planejamento e coordenação para determinadas 

regiões do território brasileiro,215 tendo em vista o desenvolvimento de determinadas regiões. No 

entanto, elas não foram frutos de políticas das regiões envolvidas, mas uma visão estratégica 

nacional tendo em vista o desenvolvimento do Brasil, dentro da política econômica mundial. 

O espírito cooperativo foi traduzido na criação da Comissão do Vale São Francisco com a 

finalidade de suplementar e coordenar os órgãos estatais que atuavam no nordeste, com o 

planejamento da Bacia do Rio São Francisco. Assim como a Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia, tendo em vista o seu desenvolvimento com o fito de 

coordenar as atividades dos órgãos estatais que atuassem em prol do crescimento dessa região, 

tendo como papel central a exploração da borracha. 
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Pragmaticamente, pela Lei nº 3.692, de 15 de dezembro de 1959, criou a Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, autarquia subordinada diretamente à Presidência 

da República, que tinham como principal objetivo planejar, promover e coordenar o 

desenvolvimento da região, dando efetividade aos recursos vindos antes mesmo de saber como 

se deveria empregá-los. 

O desenvolvimento regional era o início das propostas de governo implantado no 

governo de Juscelino Kubitschek, que tinha o fito de que este concretizava um federalismo 

regionalizado, tentando soldar os Estados em um novo pacto federativo, de caráter regional, para 

refazer o pacto federativo nacional. 216 

No âmbito local, a Constituição prestigia o municipalismo como nenhuma Carta até 

então tinha feito. Em todo o decorrer da história republicana brasileira, o município fora 

constantemente sacrificado, não só lhe sendo restringida a autonomia, como desfavorecida 

quanto às discriminações das rendas públicas. Procurou-se enfim dar uma competência certa e 

irrestringível ao município, centrada na ideia da autonomia em torno do seu peculiar interesse. 

Devido ao fato de o regime anterior ter exercido uma hipertrofia dos poderes executivos, 

os novos legisladores primavam pela equitativa distribuição dos poderes no sentido de 

descentralizar a administração sob a repartição de competências entre União, Estados e 

Municípios, de modo a não comprometer a federação nem ferir as autonomias estaduais e 

municipais. Por isso, a Constituição Federal, veio consolidar uma presença marcante da 

autonomia dos municípios sob o tríplice aspecto político, administrativo e financeiro. 

Essa autonomia foi assegurada no art. 28 da Carta Política de 1946, conforme texto 

abaixo colacionado. 

A autonomia dos Municípios será assegurada: 
I – pela eleição do Prefeito e dos Vereadores; 
II – pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar interesse e, 
especialmente, 

a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à aplicação das suas 
rendas; 

b) à organização dos serviços públicos locais. 
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É importante observar que as divisões das rendas públicas vieram devidamente 

discriminadas, de modo que o legislador ordinário não poderia mudar o seu destino, em 

detrimento do município. Como previu com força maior de legalidade o art. 29 da Constituição: 

 

“Pertenciam aos Municípios os impostos: 
I – predial e territorial urbano; 
II – de licença; 
III – de indústria e profissões; 
IV – sob diversões públicas; 
V – sobre atos de sua economia ou assuntos de sua competência. 

 

Em 1961, através da Lei Constitucional nº 5, em seu art. 29, foi acrescido o imposto de 

transmissão de propriedade imobiliária intervivos e sua incorporação ao capital da sociedade, 

bem como, distinguiu, no inciso I, a propriedade territorial urbana e rural, da predial, no inciso II. 

A interferência dos Estados-Membros em seus respectivos Municípios foi autorizada no 

que diz respeito à criação de órgão de assistência técnica e à intervenção para regularização de 

finanças, com o intuito de preservar os princípios constitucionais enumerados. Dentre os 

inúmeros dispositivos referentes ao procedimento para intervenção, a suspensão do ato 

inconstitucional, decorrente da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, foi, segundo HORTA, elemento suficiente para o restabelecimento da normalidade 

constitucional do Estado. 217 Enaltecendo que, esses novos ângulos da técnica constitucional 

demonstram o relevo que os temas vinculados à autonomia do Estado-Membro adquiriram na 

Constituinte de 1946, 218 a respeito do inegável destaque ao campo das normas centrais. 

BALEEIRO destaca que a prática constitucional a partir de 1946, sob certos pontos de 

vista, apresenta resultados positivos: até 1964, registrou apenas breve, branda e justificada 

intervenção federal em Alagoas, em contraste com as várias intervenções e o estado de sítio quase 

permanente dos regimes de 1891, 1934 e 1937.219 

Do mesmo modo, relata BASTOS que, de 1946 a 1961 a nossa primeira Constituição do 

segundo após guerra teve uma vida relativamente calma, […] nada obstante a vida política nesse período ter sido 

marcada por diversos sobressaltos, 220 como as crises que levaram ao suicídio de Getúlio Vargas, ao 

impedimento do Vice-Presidente Café Filho de assumir, à tentativa de obstar a posse de Juscelino 
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 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 431. 
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 Ibidem, p. 431. 

219 BALEEIRO, Aliomar. A Constituinte e a Constituição federal de 1946. In. BALEEIRO, Aliomar; LIMA 
SOBRINHO, Barbosa. Constituições brasileiras – 1946. Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia, 
Centro de Estudos Estratégicos, 1999. p. 13-30. (Coleção Constituições Brasileiras; v.5). 
220 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 132. 
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Kubitschek e aos levantes militares durante seu governo, a renúncia de Jânio Quadros e a 

consequente manobra militar contra a posse do seu Vice-Presidente João Goulart, reduzir-lhe os 

poderes, mediante a adoção de uma canhestra fórmula parlamentarista, que de tão artificial e 

ilegítima, mudava a identidade da Constituição.221 Este último despreparado, instável, inseguro e 

demagogo, desorienta-se222 e perde o poder para o movimento militar, em 1º de abril de 1964.  

Assume a Presidência o Marechal Castelo Branco, eleito pelo Congresso. 

O Ato Institucional de 9 de abril de 1964 manteve a vigência da Constituição de 1946, 

mas o impacto de quatro atos institucionais e trinta e sete atos complementares foi responsável 

pela desestruturação do Texto Constitucional e pela desfiguração das instituições. Surge, assim, a 

Constituição de 1967. 

 

  2.3.5 A Constituição do Brasil – 1967 

 

 Logo após a queda de Jango, foi iniciado o regime dos atos institucionais, caracterizado 

por um período de autoritarismo e contradições políticas, de caráter não pessoal. O poder era 

exercido por um Comando Militar Revolucionário, que persegue todos os que se opunham ao 

regime, efetuando prisões políticas e tirando paulatinamente a autonomia dos Estados-Membros. 

A ordem constitucional foi mantida com a expedição do Ato Institucional de nº. 01, de 09 

de abril de 1964, mantendo a aparente democracia, mas com o fito de não tornar exposta o 

autoritarismo do regime, mas impondo cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos, 

retirada das imunidades parlamentares, redução do campo de atuação do Legislativo, reforçando 

sobremaneira o Executivo com eleições indiretas para Presidente da República, que governou 

com base nos atos institucionais e complementares.  

Segundo noticia BERCOVICI, em primeiro lugar, suprimiram-se as eleições diretas para a 

Presidência da República (Ato Institucional nº. 2, de 1965), instituindo-se o Colégio Eleitoral, que 

sacramentaria o próximo general-presidente.  Depois, as eleições para o Governo dos Estados 

(Ato Institucional nº. 3, de 1966), deixando-se ao Poder Central a escolha dos Governadores, 

referendada pelas Assembléias Legislativas.  Finalmente, extinguiram-se as eleições para Prefeitos 
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das capitais e cidades de segurança nacional (Constituição de 1967).  A última exclusão ocorreu em 

1977, com a criação do senador biônico através da Emenda Constitucional nº. 8, que determinava 

que um terço do Senado fosse eleito indiretamente pelas Assembléias Legislativas. 

Havia plena consciência de que para dar sustentação ao poder, os militares deveriam 

manter uma forte ação centralizadora, por trás da aparente democracia com o fim de sustentar o 

regime. No entanto, após a derrota eleitoral dos militares na eleição direta para governadores em 

1965, houve uma reação da ala radical do regime, aumentando o controle de todo o sistema com 

a publicação de novos Atos Institucionais que extinguiram partidos políticos, estabeleceram 

eleições indiretas nos Estados, o fechamento do Congresso Nacional que só se reuniu ipso fato, 

para aprovar a nova Constituição de 1937, em sessão extraordinária de apenas 42 dias, com base na 

proposta do Presidente e apoio das Forças Armadas. 

É com base nesses fatos que Paulo Bonavides e Paes de Andrade afirmam que nesse 

período de 1966/1967 não houve propriamente uma tarefa constituinte, mas uma farsa 

constituinte que os parlamentares além de não estarem investidos de faculdades constituintes, 

encontravam-se também cerceados pelos atos institucionais; e, finalmente, que a coação ao 

trabalho dos parlamentares, exercida pelos atos excepcionais, impediu que os representantes do 

povo, mesmo sem os poderes constituintes autorizados pelo eleitorado, pudessem fazer uma 

Carta Constituinte relativamente independente. Daí, segundo informam, a existência de 

dispositivos não “emendáveis”, no texto imposto à aprovação do Congresso Nacional, que, 

amedrontado, submeteu-se a mais essa chantagem, inspirada, certamente, pelo propósito de 

constitucionalizar o institucional. 223 

Lastima-se tal fato, visto que até então não havia precedente em nossa historia 

republicana, onde a soberania se via cerceada no exercício do poder constituinte nominal, 

pranteada na insofismável ditadura, onde o Governo ordenava, assim, ao Congresso que agisse de 

acordo com suas instruções e ele se submeteu para evitar mal maior. Apesar de tudo foram 

dignos de registro os esforços do Congresso para aprimorar o projeto do Governo cheio de inépcias 

e incongruências, assim como a receptividade do Presidente Castelo Branco às modificações 

sugeridas pelos parlamentares, frequentemente em divergência com o seu Ministro da Justiça, o 

advogado Carlos Medeiros Silva, que fora o relator do texto final do projeto da Constituição. 224 
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A nova Carta Política sofreu influência da Constituição de 1937, e teve como 

preocupação fundamental a segurança nacional como objetivo prioritário. O clima de pressão e 

de desconfiança em relação ao Congresso Nacional, fez com que fosse transformado em 

assembléia constituinte para tão somente dar uma Constituição ao País que representasse a nova 

ordem com a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução, nos termos do Ato 

Institucional nº. 04/1966 com um Executivo forte, centralizado, nacionalista e intervencionista. 

Apesar dos resíduos autoritários, a Carta de 1967 fez a opção pela forma federal de 

Estado, sendo responsável pelo deslocamento de diversas competências antes estaduais ou 

municipais para o âmbito federal.  Os poderes do Presidente da República também sofreram 

considerável dilatação, com eleição indireta que enseja a limitação da possibilidade de acesso ao 

poder das forças oposicionistas; afasta os lideres carismáticos; anula uma controvérsia eleitoral; 

reduz as possibilidades de mudanças; e, afinal, assegura uma continuidade maior à política federal, 

que outra não é senão a de um duplo movimento de centralização política, em torno da União, 

no sistema federal e do poder executivo no governo federal.225 

Asseverando ainda, como bem expôs a situação, ao dizer que nosso regime é 

caracterizado por um duplo movimento de centralização política da União no sistema federal, e 

do Poder Executivo dentro do governo da União. 226 Fruto ainda dessa política centralizadora 

está a esdrúxula aprovação de leis por decurso do prazo, que trata de suposta inércia do Legislativo, sob 

o argumento de que era necessário romper com essa dependência, caracterizando assim um 

preceito equivocado. 

Seguindo esse contexto, a Carta trouxe a enumeração das competências materiais e 

legislativas privativas da União, sufocando o exercício da competência residual dos Estados, já 

limitada pelos poderes conferidos aos Municípios em razão de sua autonomia. A respeito dos 

poderes residuais passaram eles a constituir uma lembrança romântica e melancólica. Sim, 

porque, de fato, pouco refoge das prerrogativas da União. 227 Aos Estados foi conferida a 

capacidade de autoorganização que também ficou bastante reduzida, em função das minuciosas 

limitações impostas. 
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No art. 10, inciso VII, trata dos princípios constitucionais que, desatendidos, ensejam a 

intervenção federal.228 Eles são referentes à forma republicana representativa, a temporariedade 

dos mandatos eletivos, a proibição de reeleição de governadores e de prefeitos para o período 

imediato, a independência e harmonia dos Poderes, as garantias do Poder Judiciário, a autonomia 

municipal e a prestação de contas da administração. 

Reiterando o texto, como se não bastasse, o artigo 188 do texto original da Constituição 

de 1967 determinou a incorporação automática das novas normas constitucionais às Cartas 

Estaduais, caso estas não fossem adaptadas à nova realidade no prazo de sessenta dias. 

Asseverando expressamente que as disposições constantes desta Constituição ficam 

incorporadas, no que couber, no direito constitucional legislado dos Estados.  

Além de permitir à União, mediante lei complementar, atendendo relevante interesse 

social ou econômico nacional, conceder isenções de impostos federais, estaduais e municipais, 

uma liberalidade incompatível com o sistema federativo, e para enaltecer a gravidade, era 

considerada cláusula pétrea qualquer objeto de proposta de emenda tendente a abolia a federação.  

Recorrendo os poderes inerentes da União, partiu em defesa do mencionado preceito de 

cooperação, justificando que evidentemente que a União deve ter o direito de isentar certas 

atividades, certas mercadorias, certos negócios, quando houver interesse comum dela e dos 

governos da órbita municipal e, sobretudo, um supremo interesse nacional. 229 

Com o devido respeito, o posicionamento mencionado não merece apoio, pois frustra a 

competência tributária privativa dos Estados e Municípios, esculpida de forma originária nos art. 

24 e 25, respectivamente da Carta Constitucional.  Onde o próprio BALEEIRO menciona 

argumentos outros contrários à sua tese: não sei quantos juristas e Ministros do Supremo deram 

opinião sobre assunto no regime de 1946: quem não tem, não pode dar; quem pode tributar é 

quem pode isentar.  É um disparate, poder implícito contra poder expresso. 230 O Direito 

Constitucional era totalmente desprezado e o que prevalecia era o exercício sem limites do poder 

dos militares.  

                                                           

228 O Ato Institucional nº 5, de 1968, entretanto, permitiu ao Presidente da República decretar a intervenção nos 
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Durante o governo do Marechal Costa e Silva já eram apontados indícios de um 

endurecimento paulatino do regime, devido aos conflitos entre o próprio governo, daí foi editado 

o Ato Institucional nº. 5 que rompeu de forma definitiva com a ordem constitucional, cerceando 

por completo a liberdade no país, marcando em autoritarismo ímpar do ponto de vista jurídico. 

Em especial com a redução da autonomia individual, permitindo suspensão de direitos e de 

garantias constitucionais, no que se revela mais autoritária do que as anteriores231. Em função do 

teor das medidas impostas no AI nº. 5, o estado entra em colapso e muitos abusos foram 

praticados neste período, no entanto o estado de ebulição ainda estava por vir.  

Após a reforma de 1969, o autoritarismo ficou ainda mais explícito, quando o então 

Presidente, acometido de enfermidade que o incapacitou de continuar a frente do governo, em 

vez de se ver substituído pelo sucessor legal – o vice-presidente, conforme a Constituição, o que 

se viu foi uma manobra de usurpação de poder de três ministros militares que se autoinvestiram 

na Presidência, sob o pretexto de que a situação do País, naquele instante, não permitia que se 

transferisse as responsabilidades de sua autoridade suprema a outros titulares, conforme previsão 

constitucional. 232 Aumentou ainda mais a intensificação de atos institucionais de terrorismo e um 

truncamento da ordem jurídica, sob os mais diversos pretextos, visando objetivos de toda a 

ordem. 

A Emenda nº. 01 à Constituição de 1967, o simulacro de Constituição, caracterizava um 

golpe dentro do golpe, editado pela então Junta Militar, de cunho eminentemente instrumental, 

destinada tão-somente a dar fisionomia jurídica a um regime de poder de fato,233 que vigorou até 

a queda do período militar. 

O excesso de normas centrais limitativas da autonomia dos Estados-Membros ensejou 

tratadistas dizer que a Constituição Federal aproximou-se da Constituição Total.  A autonomia 

constitucional do Estado reduziu-se ao exercício passivo das normas de reprodução, através do 

processo mecânico de transplantação para a Constituição do Estado das regras preexistentes da 

Constituição Federal. 234 Nesse contexto de opressão, de pouco efeito foi a faculdade de os 

Estados legislarem supletivamente a Carta Constitucional. 

O centralismo exacerbado presente no texto originário da Carta de 1967 avançou a passos 

largos para o campo das competências tributárias, reformulando o sistema e descriminando as 
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rendas, sendo deferida à União uma destacada superioridade de arrecadação e ampliando a 

técnica do federalismo cooperativo, consistente na participação de uma entidade na receita de 

outra, com acentuada centralização, 235 onde a integração constitui apenas um eufemismo para 

esconder a supressão do federalismo naquele período. 236 

BASTOS posiciona-se no sentido de que a discriminação de rendas, ampliando a técnica 

do federalismo cooperativo, acabou por permitir uma série de participações de uma entidade na 

receita de outra, com acentuada centralização. 237 Atualizou o sistema orçamentário, propiciando a 

técnica do orçamento-programa e os programas plurianuais de investimento. Instituiu normas de 

política fiscal, tendo em vista o desenvolvimento e o combate à inflação.238 

Logo em seguida entra em decadência com a crise do chamado milagre econômico, que 

desenvolveu o país economicamente, com o controle das taxas de inflação. Contudo, a política 

econômica que viabilizou esse desenvolvimento estava fundada em mecanismos de capitalismo 

tendentes a disparidades sociais e distanciada de um projeto de desenvolvimento sustentável que 

propiciasse um crescimento econômico que fosse capaz de distribuir renda. 

Voltaram a ocorrer eleições diretas para Governador somente em 1982, época em que se 

reuniram condições mais ou menos razoáveis de igualdade de competição entre os partidos 

políticos. Dentre as repercussões do pleito, na vida política do País, destacaram-se a campanha 

Diretas Já, em favor das eleições diretas para Presidente da República, e o fortalecimento do 

pensamento constituinte. Naquela época, ainda não ocorreram eleições diretas para Presidente da 

República, mas a chapa Tancredo/Sarney, de oposição à situação, foi a vitoriosa.   

Com a morte de Tancredo Neves, assumiu o Vice, José Sarney, o qual propunha 

mudanças com prudência e moderação.  Mesmo assim, o espírito redemocratizante estava 

presente na participação do povo e na esperança para construir um país respeitoso de seus 

direitos. Com a Emenda Constitucional nº. 26, de 27 de novembro de 1985, que não era uma 

emenda, mais um mecanismo de outorga, onde foi convocada Assembléia Nacional Constituinte, 

ato político com o fito de elaborar uma nova Constituição que substituiria a que estava em vigor, 

adentrando em uma nova ordem constitucional. 
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 2.4 O FEDERALISMO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988 

 

A exposição deste tópico tem como fio condutor a premissa de que desde 1891, o sistema 

Constitucional Brasileiro apresenta linhas básicas, reiteradas ao longo dos períodos de democracia 

e exceção, que são os princípios republicano e federal, onde exercem função capitular da mais 

transcendental importância, determinando inclusive como se deve interpretar os demais, cuja 

exegese a aplicação jamais poderão ensejar menoscabo ou detrimento para a força, eficácia e 

extensão dos primeiros.239 

Caracteriza-se modernamente pela tripartição do exercício de poderes, pela periodicidade 

dos mandatos políticos, com a consequente responsabilização dos mandatários, estabelecendo 

entre suas premissas que a Constituição é ‘a lei suprema de um país’, destinada a durar nos anos 

vindouros e se adaptar às crises dos negócios humanos; bem como observar o que SICHES 

advertiu: que uma norma jurídica é aquilo que ela faz e não aquilo que o legislador imaginou fazer. 240 Ou como 

já disse Ruy Barbosa uma Constituição não é apenas o seu texto, mas é, principalmente, uma prática.  

O pacto federativo que balizou a Constituição de 1988 explicitou o Município como ente 

federado, o que garantiu sua autonomia plena do ponto de vista formal. Ao Município foi 

atribuída a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação 

federal e estadual no que couber e ainda quanto à competência comum, exercida pelo diversos 

entes, sendo representada pelo rol de temas apresentados no texto constitucional. 

 

 2.4.1 Elementos que caracterizam o princípio Federativo 

   

  2.4.1.1 Soberania e Autonomia 

  

 Da experiência americana e de todos os conceitos até agora expostos, deduz-se que o 

Estado, e apenas ele, é soberano. Faz-se claro que a soberania constitui a idéia de algo empírico, 

de um poder fático insuperável, que se racionaliza para dar-lhe, ou tentar dar-lhe, cobertura 

                                                           
239
 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. Atualizada por Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2007, p. 36. 
240
 SICHES, Recaséns. Experiencia jurídica, naturaleza de La cosa y lógica “rezonable”. México: Fondo de Cultura 

Económica/UNAM, 1971, p. 521. 
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jurídica. 241 Não apresenta uma continuidade evolutiva que o levaria ao aperfeiçoamento, são os 

aspectos e condições econômicas, sociais, políticas, fiscais, etc. que fazem emergir a forma de 

dominação apta a atender os interesses da coletividade, o que acaba interferindo num 

determinado tipo de Estado.242 Outros Estados assumiram esse modo de ser, ajustando-se às 

peculiaridades próprias, de sorte que não há um modelo único de Estado Federal concebido 

como modelo necessário,243 mas são as características gerais apresentadas que se fazem perceber a 

forma estatal estabelecida. 

 Dessa forma Soberania é o caráter supremo de um Poder, é o poder exclusivo e absoluto 

do Estado (nação) de autodeterminação plena, de organizar-se e dirigir-se de acordo com a sua 

vontade incoercível e incontrastável, sancionada por sua força própria. Nesse sentido, a teoria 

contratualista é importantíssima para o entendimento da trajetória de formação do Estado e seus 

contornos no caminhar desses cinco séculos. Passa então o Estado a tornar-se o ente 

institucionalizador da organização da sociedade política nas mais diversas áreas e tal função é 

empenhada a partir do estabelecimento de normas jurídicas que visa criar, estruturar, constituir, 

corporificar e fazer cumprir com o fim de legitimar a manifestação de seu poder sobre os outros.  

 Assim, importa dizer que a idéia de Federação, ou do fenômeno do federalismo, encontra 

fundamento na forma de exercício do poder político que permite a coexistência de diferentes 

entes, que, juntos, formam um Estado único, Federal, que detém o atributo da soberania, mas 

atribui diversos graus de autonomia aos seus membros, 244 dessa forma a soberania é atributo do 

Estado Federal em sua totalidade, aos outros entes da federação245 cabe outro caráter essencial, a 

autonomia; característica que não se confunde com a soberania, e importa necessariamente 

descentralização do poder. Dessa forma convém dizer que nenhum dos entes federativos é 

soberano, mas são, no entanto, todos autônomos, que significa a capacidade de autodeterminação 

dentro dos limites de competência traçado pelo poder soberano.  

 Compreendem a República Federativa que é o nome dado à Nação, englobando o todo, o 

poder central – União, e os poderes periféricos – Estados-Membros, Distrito Federal e 

                                                           

241 BOSON, Gerson de Brito Mello. O conceito de Soberania aplicado ao Estado-membro. In. Revista Brasileira de Estudos 
Políticos. Perspectivas do Federalismo Brasileiro. 1958, p. 51. 
242 STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2003, p. 30. 
243 O Supremo Tribunal Federal, em analise as cláusulas pétreas, enfatiza que a forma federativa de Estado “não 
pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico de Federação, mas sim, daquele que o constituinte 
originário concretamente adotou e como o adotou”.   
244 ELALI, André. O Federalismo Fiscal Brasileiro e o Sistema Tributário Nacional. São Paulo: MP editora. 2005, p. 18. 
245 O pacto federativo que balizou a Constituição de 1988 explicitou que além dos Estados-Membros também o 
Município como ente federado, o que garantiu sua autonomia plena do ponto de vista formal. Ao Município foi 
atribuída a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no 
que couber e ainda quanto à competência comum, exercida pelo diversos entes, sendo representada pelo rol de temas 
apresentados no texto constitucional. 
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Municípios. A República Federativa corresponde ao Estado Federal, enquanto a União é uma 

pessoa jurídica de direito público, com autonomia e, consequentemente com competências e 

limitações, como as demais entidades. 

 Autonomia é prerrogativa política concedida e limitada pela Constituição Federal às 

entidades estatais – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – para compor o seu 

governo e prover a sua administração, segundo o ordenamento jurídico vigente. Como acima 

delimitado importa necessariamente a descentralização do poder, não apenas administrativa, mas 

também política, constituindo assim, elemento essencial à configuração do Estado Federal.246 

 HORTA enfatiza a dificuldade de precisar sobre o conceito da autonomia com o fito de 

revelar seu conteúdo no intuito de dar a noção essencial da organização federal. Traz a colação 

conceitos trazidos por juristas nacionais e internacionais acerca do termo para ao final condensar 

sua própria ideia, de que a autonomia é revelação da capacidade para expedir as normas que organizam, 

preenchem e desenvolvem o ordenamento jurídico dos entes públicos, onde as normas variam na qualidade, na 

quantidade, na hierarquia e podem ser materialmente, normas estatutárias, normas legislativas e 

normas constitucionais, segundo a estrutura e as peculiaridades da ordem jurídica.247 

 A República Federativa corresponde ao Estado Federal, enquanto a União é uma pessoa 

jurídica de direito público, que exerce soberanamente seu poder como unidade elementar, os 

Estados-Membros atuam na prática com autonomia que por sua vez é prerrogativa política 

concedida e limitada pela Constituição Federal para compor o seu governo e prover a sua 

administração, segundo o ordenamento jurídico vigente sob aspectos distintos: i) autoorganização – 

que é a capacidade de elaborar sua própria constituição, a Constituição Estadual, através do 

exercício do poder constituinte estadual; ii) autogoverno, que se traduz na capacidade de eleger os 

agentes que exercerão as funções estatais de legislar, administrar e julgar; e, iii) autoadministração, 

que trata da capacidade de aplicar leis por órgãos próprios, bem como prestar serviços públicos 

de sua competência. Vale salientar que essa enumeração não é taxativa, nem esgota suas 

atribuições, constitui ela, o mínimo de autonomia que a União deve reconhecer em favor dos 

Estados-Membros, nada obstando que sejam concedidas outras atribuições. 

 Na utilização dos direitos constitucionais não há prevalência da lei federal sobre a estadual 

e, destas sobre a municipal. Cada Estado-Membro tem a capacidade de autoconstituir-se, ou seja, 

de adotar sua própria Constituição, sujeita às diretrizes impostas pela Constituição Federal. Da 

mesma forma ao Governo local incumbe a feitura de sua Lei Orgânica, além de provê 

administração em tudo quanto diga respeito ao interesse local, repelindo qualquer intromissão de 

                                                           

246 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 423. 
247 Ibidem, p. 426. 
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outro órgão, autoridade ou Poder. Não ocorre subordinação de um entre sobre os outros. 

Existem sim, esferas próprias da ação governamental que decrescem gradativamente da União até 

o Município, não havendo submissão, pois nenhuma dessas entidades pode substituir o governo 

da outra, devendo haver um respeito recíproco pelas atribuições privativas de cada qual. 

 A Constituição de 1988 trouxe a promoção de uma reorganização do federalismo 

brasileiro, estabelecendo dessa forma a relação entre as esferas de governo, que exprime uma 

tendência de equilíbrio de poderes e competências dos entes federativos em condições de 

assegurar o convívio entre os poderes federais - soberanos e os poderes estaduais/municipais - 

autônomos das unidades federadas.248 

 

 

  2.4.1.2. Preceitos-limites da Separação dos Poderes 

  

 Afora os regimes de exceção, as Constituições Republicanas Brasileiras adotaram o 

princípio da separação dos poderes advindas da formulação clássica de Montesquieu, de 

inspiração no modelo americano entre seus preceitos. 

 Não diferente das Constituições Republicanas Democráticas, a Constituição de 1988, em 

seu regramento genérico, insere de imediato no Título de abertura os Princípios Fundamentais, e 

dentre eles os Poderes do Estado, assim descritos: São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Traduzidas em normas fundamentais, normas-sínteses, 

que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte, 249 ou seja, sua função essencial 

é a de induzir a interpretação das normas constitucionais conduzindo à integração entre si e 

preordenar a estruturação e a organização entre os poderes. 

 Convém entender que os Princípios Fundamentais são aqueles que poderíamos chamar 

de essenciais, são os summa genera do direito constitucional, formulas básicas ou postos-chaves de 

interpretação e construção teórica do constitucionalismo, e daí se justifica a atenção desenvolvida 

pelos juristas na sua descoberta e elucidação. Eles podem ser reduzidos a um grupo de princípios 

gerais, nos quais se subsumem os princípios derivados, de importância secundária.250  

 Importante ainda registrar que o texto constitucional elevou este principio a categoria de 

cláusula pétrea, ou seja, são dispositivos constitucionais irrevogáveis, intocáveis pelo Poder 

                                                           

248 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 526. 
249 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1991, p. 178. 
250 PINTO FERREIRA, Luiz. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. V. II. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 16. 
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Constituinte Derivado. Essa diretiva serve para demonstrar a importância que o constituinte 

impôs, e que disso resulta uma consequência, qual seja uma limitação.251  

 DALLARI 252 em sua obra faz duas importantes críticas ao sistema de separação de 

poderes: uma de que ele é meramente formalista, jamais tendo sido praticado, e outra de que jamais 

conseguiu assegurar a liberdade dos indivíduos ou o caráter democrático do Estado. Isso porque na análise do 

comportamento dos órgãos do Estado, mesmo onde a Constituição consagra enfaticamente a 

separação dos poderes, demonstra que sempre houve uma intensa interpenetração, guardando-se 

apenas aparência de separação. E, ainda que a sociedade plena de injustiças criada pelo 

liberalismo, com acentuadas desigualdade e efetiva garantia de liberdade apenas para um pequeno 

número de privilegiados, foi construída à sombra da separação de poderes. 

 Ainda da mesma obra, nas palavras de LOEWENSTEIN, desde o século XVIII se 

pratica o parlamentarismo, que não se aplica o principio da separação de poderes, a qual, no seu 

entender, não passa mesmo de uma simples distribuição de funções.253 Dessa forma, para 

conciliar os comandos constitucionais convém admitir que o princípio da separação de poderes 

não tem como conteúdo irredutível a independência entre os poderes, comando indispensável ao 

sistema presidencialista. 

 O preceito-limite da independência e harmonia entre os poderes eram assegurados nas 

constituições anteriores, tal como exemplos: a eleição direta do Executivo e do Legislativo, a 

indissolubilidade do Legislativo pelo Executivo, ou ainda pela garantia de atribuições exclusivas e 

privativas de cada um dos poderes. O sistema de pesos e contrapesos – checks and balances – era 

concretizado pelo impeachement, pelo veto presidencial e pela atribuição atípica de cada um dos 

poderes. 

 A cláusula de independência e harmonia entre os poderes significa no dizer de FERRAZ,254 

que no desdobramento constitucional do esquema de poderes, haverá um mínimo e um máximo 

de independência de cada órgão de poder, sob pena de se desfigurar a separação e haverá 

também, um número mínimo e um número máximo de instrumentos que favoreçam o exercício 

                                                           

251 Há autores que acham curioso observar que o principio da separação dos poderes, no estagio de evolução pelo 
qual vem passando, encontre no texto constitucional tal limitação. É que entendem que a própria Constituição 
Federal não respeita o preceito-limite quando afirma a intocabilidade dos poderes e eleva a independência e 
harmonia entre os poderes ao nível de principio fundamental (cf. Ferreira Filho, Manoel Gonçalves. Comentários a 
Constituição, v. 2, 1992). 
252 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 185. 
253 Idem. 
254 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Conflito entre Poderes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 14. 
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harmônico dos poderes, sob pena de, inexistindo limites, um poder se sobrepor ao outro poder, 

ao invés de, entre eles, se formar uma atuação de concerto. 

 Essa técnica de equilíbrio e interferência resultante da teoria dos pesos e contrapesos 

resulta ainda excepcionalmente, como limites da separação de poderes, a delegação de poderes, 

que o principio a rigor interdita, por decorrência da própria lógica da separação, constitui ela em 

cláusula vedatória da delegação de poderes, ‘the non-delegation power’ na visão clássica do principio, 

mas que vem sendo atenuada e admitida permanecendo a regra limites apenas na impossibilidade 

de abdicar da competência originária constitucionalmente atribuída ao poder, e na fixação das 

condições e limites para a atuação do poder delegado. 

 Outro ponto importante acerca das limitações está a cláusula da inacumulatividade de 

funções de poderes diferentes, destinando-se a assegurar a concretização da independência dos 

poderes, que pressupõe a não subordinação ou a não interferência de um poder sobre o outro, 

além do que a sua flexibilização pode ensejar uma ferramenta perigosa para a independência entre 

os poderes, desembocando em paragens já dantes vivenciadas na experiência do Estado 

Moderno. 

 A nova Carta Magna trouxe além das antigas atribuições, uma ampliação nessa matéria e 

acrescentou novos institutos e instrumentos que se constituem em novas modalidades de 

controle, além da inovação de que tais instrumentos ultrapassam a mera ação fiscalizadora entre 

os poderes, constituindo-se em verdadeira ingerência de um poder sobre o outro. São exemplos 

dessas novas atribuições, o poder atribuído ao Legislativo de aprovar nomeações para cargos do 

Executivo e do Judiciário, as competências administrativas do Congresso Nacional e do 

Judiciário, e, por último e não menos importante ao nosso estudo a função de poder de co-

legislador advinda pelo constituinte originário ao Executivo, pela medida provisória e ao 

Judiciário pela decisão de julgados advindos de processos judiciais. 

 Essa prática se constitui na inovação da supressão das cláusulas da indelegabilidade e da 

inacumulabilidade de funções e poderes distintos na atual Constituição, embora mantidos a 

independência e a harmonia entre os poderes. Isso é ratificado pela interpretação constitucional 

dada pela Suprema Corte Brasileira quando entende que deve prevalecer a interpretação 

conforme a Constituição que tem como finalidade adaptá-la à nova realidade e a nova disciplina 

Constitucional, uma tendência global, no sentido de dar maior flexibilidade ao princípio da 

separação de poderes com o intuito de coordenar as funções pela colaboração e o entrelaçamento 

do seu exercício. 
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 Dessa forma, temos como síntese de que a proteção constitucional impostas ao exercício 

das funções próprias de cada um dos poderes foram ampliadas na Constituição de 1988, 

constituindo-se em verdadeiras modificações entre o equilíbrio e o relacionamento entre os 

Poderes, o que conduzem a ratificação da flexibilidade255 do principio da separação de poderes o 

que traz como consequência uma nova concepção da divisão das funções do estado de modo a 

conciliar a necessidade de eficiência com os princípios democráticos, ou ainda quem sabe como 

resposta crítica ao modelo tradicional, sob o argumento respaldado na evolução da sociedade que 

tem criado exigências novas e que atingem profundamente o Estado. 

 

  2.4.1.3. Supremacia da Constituição 

  

 O Ordenamento jurídico vislumbrado sob a perspectiva de uma estrutura escalonada ou 

ordem normativa,256 em cuja base repousa a ficção da norma fundamental (Grundnorm), de que se 

muniu Hans Kelsen para descrever e justificar o princípio da estática e da dinâmica como 

fundamento de validade dos sistemas de normas e da própria existência do direito, vem à tona a 

inteligibilidade da supremacia da Constituição como sustentáculo de validade de todas as normas 

jurídicas, na medida em que ela serve de paradigma e que a partir dela desencadeia o processo de 

formação normativa, ou nomogênese jurídica. 

 KELSEN afirma que é a norma fundamental que constitui a unidade de uma pluralidade de normas 

enquanto representa o fundamento de validade de todas as normas pertencentes a essa ordem normativa. A essa 

norma superior confere um status de autoridade, de norma mais elevada, sendo, pois pressuposta, 

com o fito de estatuir as normas, que no nosso ordenamento positivo está disciplinada no 

Processo Legislativo, arts. 59 a 69 da Constituição Federal. 

 A Norma Fundamental também chamada de Constitucional é uma instância de 

transformação da normatividade, de pressupor hipotética e se tornar concreta, conforme os 

preceitos do direito positivo. Por sua própria localização, no topo da pirâmide normativa, no 

vértice do sistema jurídico, surge a idéia de uma superioridade, de uma supremacia da Constituição 

formal e material, frente às outras normas presentes no ordenamento jurídico, por sua posição, 

                                                           

255 Essa flexibilização da regra-parâmetro no dizer de Ana Cândida da Cunha Ferraz constitui-se em fato indisputável 
no direito constitucional contemporâneo, e encontra seu limite na ideia fim do principio, qual seja: limitação do 
poder. 
256 Kelsen entende que todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma mesma norma fundamental 
formam um sistema de normas, uma ordem normativa. (cf. Hans Kelsen. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins 
Fontes. 2006, p. 217). 
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função e natureza e que para se tornarem válidas e legitimem seus poderes devem se mostra 

conforme os limites-preceitos do Estado. 

 

   2.4.1.3.1. Rigidez Constitucional 

            

 O preceito-limite da rigidez constitucional consiste na maior dificuldade ou mesmo 

impossibilidade para reformar os dispositivos inseridos na Carta Magna. Dizem-se rígidas ou 

super-rígidas,257 porque mesmo admitindo emendas, reformas, revisões ou modificações, há um 

processo que dificulta essa mudança no texto que é distinto, em razão disso, do processo 

legislativo comum. 

 Desse preceito-limite dimana como consequência primacial a supremacia da Constituição, um 

dos alicerces do sistema jurídico,258 que é reputado como uma pedra angular, em que assenta o 

edifício do moderno direito político no dizer de PINTO FERREIRA,259 é expressa no reduzido 

rol de legitimados a propor Emenda à Constituição, nas condições a eles impostas, em que 

circunstâncias, indicando o sentido em que devem ser interpretadas, bem como determinando 

positiva e negativamente, pela superioridade de sua eficácia, os limites e o conteúdo daquelas 

regras,260 conforme preceitua o art. 60, I a III da Constituição Federal. 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

 

Dentre esses preceitos-limites estão o de natureza procedimental, qual seja: o andamento 

do processo legislativo para a feitura da Emenda Constitucional que é mais penoso que o 

determinado para as outras espécies legislativas.  Isso porque além da proposta de Emenda ser 

discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional – Senado e Câmara - em dois turnos, sua 

aprovação só ocorre mediante o voto de 3/5 (três quintos) dos respectivos membros. Este 

                                                           

257 Geraldo Ataliba em sua obra ‘República e Constituição’, analisa as consequências dogmáticas e exegéticas da super-
rigidez constitucional e diz que ‘com maior razão, não pode expedir lei que de alguma maneira anule as exigências do 
principio federal (...) visto que não pode ser reduzida a expressão irrisória, nem pela lei, nem por via de 
interpretação’. 
258 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 41. 
259 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 47. 
260 Ibidem, p. 41. 
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procedimento há de ser rigorosamente obedecido, sob pena de inconstitucionalidade em razão de 

desobediência à forma. 

Outros preceitos-limites que evidenciam a rigidez constitucional estão as circunstâncias 

enumeradas nos §§ 4º e 1º, do artigo 60 da Carta Magna, respectivamente são condicionantes 

relativas ao conteúdo, à matéria, a exemplo das limitações expressas ao Poder Constituinte 

Reformador, incluídas nestas as limitações materiais, diga-se, cláusulas pétreas, núcleo 

imodificável da Constituição, vedando assim qualquer proposta de emenda tendente a aboli-la.; 

bem como e de vedação circunstancial relativas ao estado de sítio, de defesa ou da intervenção 

federal, que impede dessa forma a reforma. 

.   Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...)  
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sítio. 
(...) 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 

  

O Constituinte Originário esteve atento aos preceitos-limites que norteiam a reforma 

constitucional, isso pelo fato de que são matérias de relevância inquestionável, que exigem 

serenidade, equilíbrio, a fim de que a produção constitucional derive do bom senso e de apurada 

meditação.261 E com mais zelo, o modo pelo qual se devem interpretar as demais regras em 

harmonia com eles, visto que o interprete dá à regra interpretação harmoniosa e coerente com as 

exigências dos princípios, ou seja, a Constituição veda peremptoriamente e categoricamente que o 

próprio legislador de reforma constitucional menoscabe o principio federal; a fortiori, os demais 

órgãos (Legislatura ordinária, Executivo e Judiciário) estão impedidos de fazê-lo.262 

 

   2.4.1.3.2 Participação dos Estados-Membros na vontade federal 

  

 A participação da vontade dos Estados na vontade Nacional é característica não exclusiva 

da forma federal, mas também na forma unitária.  Na lição francesa, vê-se que a organização do 

                                                           
261
 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38. 

262 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 42. 
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poder Legislativo, Estado Unitário Francês, pode-se constatar, no artigo 24 263 da Constituição, 

onde o Senado assegura a representação das coletividades territoriais da República, ou seja, há a 

participação dos domínios parcelares do território na elaboração de emendas constitucionais e na 

feitura das leis gerais. 

 Dessa forma, não se pode negar que a participação dos Estados-Membros no Senado 

Federal chama a si a noção de uma verdadeira sociedade de Estados, que enseja a igualdade de 

representação dos Estados-Membros como se alberga a igualdade de representação a que os 

Estados simples tinham direito na Confederação Americana, situada no âmbito do direito 

internacional. 

 Aqui toca no ponto específico que guarda a diferença entre Federação e Confederação, 

nisso reside o fato de que nesta, em razão da preservação da soberania de cada um dos seus 

integrantes, as decisões apenas eram tomadas à unanimidade, enquanto naquela a participação 

dos membros existe, mas as decisões são tomadas por consenso, e não pela totalidade 

inviabilizadora da democracia.     

 In caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 assegura a autonomia dos Estados 

federados, promovendo assim a reconstrução do federalismo brasileiro, estabelecendo a relação 

entre a Federação e os princípios do federalismo brasileiro que individualizam essa forma de 

Estado no conjunto das formas políticas.264 

 As relações que marcaram o período que antecedeu a Carta da República atual eram 

caracterizadas pela mais profunda crise do federalismo brasileiro, quando a concepção federal de 

inspiração autoritária relegava aos entes sub-nacionais a situação de meros caudatários da 

autoridade suprema do Estado. 

 Deduz-se assim que o período que resultou na Assembléia Nacional Constituinte - pós 

Diretas-Já tinha consciência da crise que passava o Estado brasileiro e se empenhava na retomada 

dos fundamentos definidores do Estado Federal que vinha introduzir novos fundamentos e 

modernizar o federalismo constitucional brasileiro, com suas particularidades próprias. 

 Reintroduzia a proposta do federalismo de equilíbrio, que tinha como fim a 

descentralização legislativa e a autonomia dos entes sub-nacionais, de forma que o indispensável 

                                                           

263 Article 24. Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale sont 
élus au suffrage direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect.  Il assure la représentation des collectivités territoriales de 
la Republique.  Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. 
264 HORTA, Raul Machado. Estado Federal e tendências do Federalismo Contemporâneo. In: Estudos de Direito Constitucional. 
Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 522. 
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exercício dos poderes federais não venha inibir o florescimento dos poderes estaduais.265 Isso 

pelo fato de que o sistema constitucional brasileiro vem guardando desde a Primeira Republica 

linhas básicas e reiteradas dos princípios republicano e federal ao longo de nossas declarações 

constituintes, proclamando a indissolubilidade do vinculo federativo, que congrega a União e os 

Estados-Membros. 

 Sendo uma forma necessária de sua realização: a autonomia dos Estados surge na 

Constituição de 1891, como forma de expressão das exigências republicanas entre nós.266 É que 

tudo o que possa ser realizado pelos entes sub-nacionais haverá de ser de sua competência, 

porque mais próxima dos administrados e mais sujeita aos controles necessários, representando 

assim um melhor funcionamento, de maneira mais enfática o povo pode exercer as suas 

prerrogativas de cidadania e autogoverno.267  

 Dessa forma percebe-se que a vontade dos Estados-Membros se constitui pela autonomia 

recíproca da União e dos Estados, ou seja, o conjunto de princípios limitadores à capacidade 

organizatória dos Estados sob a égide da Constituição Federal,268 por isso foi tratado no plano 

constitucional, em igualdade de condições, postas no mesmo nível e objeto de cuidado especial 

(art. 1º e art. 25) e proteção idêntica (art. 60, § 4º, da CF), e consistem em determinantes 

extrínsecos ao Poder Constituinte Estadual, e são classificados segundo a doutrina de José 

Afonso da Silva em dois grupos, a saber: i) os princípios constitucionais estabelecidos; e, ii) os princípios 

constitucionais sensíveis. 

 Os princípios constitucionais sensíveis são aqueles clara e indubitavelmente mostrados pela 

Constituição, apontados e enumerados no art. 34, VII da CF, que constituem o fulcro da 

organização constitucional do país, basicamente o que diz respeito à organização dos poderes. 

Constituem eles princípios do mais alto patamar do nosso sistema constitucional, e em sendo 

desobedecidos, abre-se o espaço para o mecanismo de defesa do Estado, a intervenção federal e a 

declaração de inconstitucionalidade. 

 Doutro modo, os princípios constitucionais estabelecidos, são segundo o entendimento de 

HORTA são: i) os que limitam a autonomia organizatória dos Estados, ou seja, são aquelas regras 

que revelam, previamente, a matéria de sua organização; ii) as normas constitucionais de caráter 

vedatório; e, iii) os princípios de organização política, social e econômica, que determinam o 
                                                           

265 Ibidem, p. 355. 
266
 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 43. 

267
 Ibidem, p. 43. 

268
 Ibidem, p. 44. 
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retraimento da autonomia estadual. Estando todos expandido no texto Constitucional. Nesse 

conflito de idéias federais e estaduais, no que tange os documentos constituintes, já se 

pronunciou o Supremo Tribunal Federal: se é certo que a nova Carta Política contempla um 

elenco menos abrangente de princípios constitucionais sensíveis (que geram sanções mais graves, se 

decorrentes de inobservância pelos Estados-Membros), a denotar, com isso, a expansão de 

poderes jurídicos na esfera das coletividades autônomas locais, o mesmo não se pode afirmar 

quanto aos princípios federais extensíveis (normas centrais comuns à União, Estados, Distrito Federal 

e municípios) e aos princípios constitucionais estabelecidos (normas que se encontram na Constituição, 

que organizam a própria federação e contém preceitos obrigatórios em relação aos Estados-

Membros), os quais, embora disseminados pelo texto constitucional, posto que não é tópica a sua 

localização, configuram acervo expressivo de limitações dessa autonomia local, cuja identificação 

– ate mesmo pelos efeitos restritivos que deles decorrem – impõem-se realizar. 

 Dessa forma vê-se como afirmado por ATALIBA269 citando Montesquieu, que o regime 

constitucional brasileiro dá vida, destarte, que se tratando precisamente das instituições 

republicanas, escreveu: O povo, que goza do poder soberano, deve fazer por si mesmo tudo o que pode; e o que 

materialmente não possa fazer, por si mesmo, e bem feito, é mister que o faça por delegação em seus ministros. 

 Tendo em vista tudo já analisado e levando em consideração os preceitos constitucionais 

aplicáveis aos entes federativos vê-se que têm eles dupla finalidade, dar eficácia ao principio 

republicano, garantindo a prerrogativa do autogoverno, bem como assegurar os mecanismos 

republicanos de funcionamento da vontade política dos entes em suas relações internas. 

 

   2.4.1.3.3 Intervenção Federal nos Estados-Membros 

 

A Carta da República apresentou a possibilidade de excepcional interferência da União 

nos negócios dos Estados e do Distrito Federal, a isso chamou de Intervenção federal, que é o 

mecanismo drástico e excepcional destinado a manter a integridade dos princípios basilares da 

Constituição, enumerados taxativamente no art. 34 regulamentando sua formalização no art. 36 

da Carta Magna. 

A natureza jurídica da Intervenção é que ela é considerada ato político que consiste na 

incursão da entidade interventora nos negócios da entidade que a suporta nos dizeres de 

                                                           

269 Ibidem, p. 46. 



98 

 

 

SILVA.270 Sendo, pois constituída de um punctum dolens do Estado Federal, é antítese de 

autonomia, medida de temporária relativização do principio da autonomia dos Estados, que só 

ocorre nos casos estabelecidos taxativamente na Carta Magna, como exceção ao principio da não 

intervenção.   

As hipóteses de intervenção federal previstas na Carta Magna no artigo 34 são 

pressupostos de base271 e se constituem de situações críticas que põem em risco a segurança do 

Estado, o equilíbrio federativo, as finanças estaduais e a estabilidade da ordem constitucional. 

Trata-se de instituto do direito público típico da estrutura do Estado Federal.  

Destacamos dentre as finalidades a defesa: i) do Estado (País); ii) do Principio Federativo; 

iii) das finanças estaduais; e, iv) da Ordem Constitucional. Dessa forma a possibilidade de 

intervenção para defesa do Estado manutenção da integridade nacional (inciso I), bem como 

repelir invasão de uma Unidade da Federação em outra (inciso II), atende ao propósito de 

conferir eficácia aos princípios fundamentais constantes do art. 1º da Carta, de que a união dos 

Estados é indissolúvel. Nessa contextualização a hipótese do inciso I veda o direito de secessão, 

autorizando que a União intervenha quando for necessário, para evitar separatismos; e, a hipótese 

do inciso II permite que a União reprima tentativas de dominação interna, restaurando assim a 

ordem, constitui não apenas principio estruturante da organização política e territorial do Estado 

brasileiro, mas também clausula pétrea. 

A Intervenção dar-se-á ainda com o propósito de pôr termo a grave perturbação272 da 

ordem pública (inciso III), mas convém destacar que não é todo tumulto que pode justificar a 

medida extrema, mas quando esta venha a assumir uma configuração intensa, sendo irrelevante a 

causa grave da perturbação da ordem. 

Prevê ainda a intervenção com o fito de garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes 

nas unidades da Federação (inciso IV), nesse caso o que se deve observar é a ocorrência de 

impedimento ou dificuldade de seu funcionamento, pressupõe a coação imprópria de qualquer 

dos poderes sobre o outro. 

                                                           

270 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 483. 
271 Pressupostos de base, de fundo ou de fundamento trata-se dos requisitos necessários a serem observados tendo 
em vista o equilíbrio federativo e realiza-se por mecanismos instituídos na Constituição Federal  classificada pela 
rigidez, entre os quais sobreleva o da intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal e agora também nos 
Municípios, já que estes foram elevados à categoria de ente federativo pela Carta de 1988. 
272 Na lição de Pontes de Miranda: “A perturbação supõe a duração dos distúrbios, ainda que descontínuos no 
tempo, desde que o governo estadual não esteja com aptidão de assegurar, de pronto, a punição normal de todos os 
atacantes e de garantir a Constituição e as leis federais, a Constituição estadual e as leis estaduais e municipais. (...) 
Não se entra na indagação dos fins ou objetivos da alteração da ordem”. (Comentários à Constituição de 1967. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1967, t, 2, p. 210). 
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A desorganização administrativa é outro limite norteador da intervenção federal, 

ocasionada por compromissos contraídos para atender ao desequilíbrio orçamentário ou 

financeiro de obras e serviços públicos através da dívida fundada (inciso IV) com exigibilidade 

superior a 12 (doze) meses. Nesse caso prevê ainda o fato da não entrega oportuna das receitas 

tributárias dos Municípios, fixadas pela Constituição Federal, dentro dos prazos estabelecidos em 

lei. 

A defesa da ordem constitucional é outra finalidade da intervenção para prover a 

execução de lei federal, ordem ou decisão judicial (inciso VI), mas convém assinalar que não é 

qualquer desrespeito do Estado que pode ensejar a medida drástica, mas apenas naqueles casos 

em que há a confirmação de comportamento impróprio do Estado e desde que perdurando a 

situação de desrespeito ao comando legal concretizado, que gere prejuízo geral devendo atender à 

máxima da proporcionalidade.273 

E para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis (inciso VII) a 

intervenção pode dar-se com o fito de assegurar uma unidade de princípios de organização com o 

fim de resguardar a identidade jurídica da Federação, apesar da autonomia para autoorganizaram 

dos outros entes federativos. É que o sistema Republicano/Representativo e o regime 

Democrático são tomados como arquétipos pelo Constituinte Federal, para estruturar os entes 

sub-nacionais, segundo os moldes das funções políticas e administrativas vislumbradas pela 

participação popular no poder (alínea ‘a’), o respeito aos direitos da pessoa humana (alínea ‘b’), a 

defesa da autonomia municipal frente aos Estados (alínea ‘c’), de que os gestores da coisa pública 

devem responder por seus atos, prestando contas da administração pública, quer direta ou 

indireta (alínea ‘d’) nos moldes do controle de contas, bem como a aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde (alínea ‘e’). 

Este último com o fito de garantir a satisfação mínima dos direitos fundamentais. 

                                                           

273 Nesse ponto convém trazer a colação a realidade fática ocasionada pelo não pagamento de precatório, quando 
houver limitação de recursos orçamentários e quando há outras obrigações a cumprir de idêntica hierarquia, como a 
continuidade na prestação de serviços básicos (como aqueles referentes à saúde e educação). A limitação de recursos 
financeiros tem sido argumentos dentro do possível com o fito de justificar acolhida em diversos precedentes para o 
fim de desatender pedido de Intervenção Federal. A lição do Ministro Gilmar Mendes: com efeito, não se pode exigir 
o pagamento da totalidade dos precatórios relativos c créditos alimentares sem que, em contrapartida, se estabeleça 
uma análise sobre se tal pagamento encontra respaldo nos limites financeiros de um Estado zeloso com suas 
obrigações constitucionais. Em suma, é de que não pode compelir o Estado a realizar pagamentos, com quantia que 
seria necessária para cumprir compromissos, também exigidos pela Constituição, até porque um eventual interventor 
estaria sujeito às mesmas limitações de recursos e normativas. Precedentes: acórdão IF 164/SP, DJ de 13/12/2003; 
IF-AgRg 4.174/RS, DJ 14/-5/2004; IF-AgRg 4.176/ES, DJ 28/05/2004. 
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Além dos pressupostos de base, ainda há os pressupostos formais, vez que analisa em 

quem recai a intervenção, o modo de sua efetivação, seus preceitos-limites e requisitos. 

Dentre os entes passíveis de intervenção federal, somente pode recair sobre Estado-

Membro, Distrito Federal ou Municípios integrante de Território Federal. Aos municípios 

integrantes dos Estados-Membros só podem recair a intervenção estadual, nos casos 

taxativamente enumerados na Carta da Republica. Contudo cabe lembrar em qual órgão do poder 

público ela vai agir, visto que pode se dar a intervenção tanto no Poder Executivo como no 

Poder Legislativo, casos em que se deverá observar ou não a necessidade de nomeação de 

interventor. 

O modo de efetivar-se a intervenção federal é o Decreto Presidencial, nos moldes do (art. 

36, § 1º, da CF), que especificará a amplitude da medida, o prazo de duração e condições de 

execução, nomeando um interventor, se for o caso. Disso resulta que somente o Presidente da 

República é competente para decretar a intervenção federal, seja ex officio/espontânea ou quando 

atua por provocação de alguém para decretar a medida. Lembrando que quando age naquela deve 

ouvir previamente o Conselho da República (art. 90, I, da CF) e o Conselho de Defesa Nacional 

(art. 91, § 1º, II, da CF), embora não esteja obrigado a acolher o parecer desses órgãos. 

Deve ainda ter em mente que a intervenção federal tem sua realização sob permanente 

controle político do Congresso Nacional, que, se não estiver funcionando será convocado 

extraordinariamente para o fato, com o fito de aprovar a medida in totum, ou parcialmente, e pode 

ainda suspendê-la ou rejeitá-la, tornando ilegais os atos praticados desde o decreto interventivo. 

Dentre os preceitos-limites e procedimentos que autorizam a intervenção cabe observar o 

caso concreto em que se dará: i) nos casos enumerados do art. 34, incisos I, II, III e V, dependerá 

da simples verificação dos motivos que a autorizam; ii) nos caos do art. 34, IV, dependerá de 

solicitação do Legislativo ou do Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo 

Tribunal Federal, se a coação for exercida pelo Judiciário; iii) nos caos do art. 34, VI, ou seja, 

quando houver desobediência a ordem ou decisão judicial dependerá de requisição do Supremo 

Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior Eleitoral, quando 

descumprida ordem ou decisão judicial conforme a matéria e a competência retione materiae; iv) 

nos casos do art. 34, VII, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do 

Procurador-Geral da República para o fim de exigir o cumprimento pelos Estados dos princípios 

constitucionais sensíveis; v) nos casos do art. 34, VI, qual seja, recusa à execução de lei federal, de 

provimento do Superior Tribunal de Justiça, de representação do Procurador-Geral de Justiça, tendo 
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como objeto a garantia da executoriedade da lei federal pelas autoridades estaduais; e, por fim, vi) 

nos casos do art. 34, VI e VII, quando o decreto interventivo limitar-se-á a suspender a execução 

do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento dos princípios constitucionais a 

normalidade. 

A intervenção federal cessará tão logo obstada sua causa, retornando ao poder a 

autoridade afastada provisoriamente, conforme art. 36, § 4º, da CF). 

 

   2.3.1.3.4 O Município elevado à categoria de ente federativo 

 

 O art. 1º da CF preceitua que a República Federativa do Brasil é formado pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Isto significa dizer que a 

descentralização político-administrativa se opera no âmbito constitucional, irradiando-se por todo 

o sistema, independentemente da vontade do poder central. 

 Preceitua ainda em seu art. 18, que a organização político administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos por ela estabelecidos, asseverando ainda no art. 29, a prerrogativa de se 

auto-organizarem por meio de Leis Orgânicas, não havendo mais que falar em dúvidas quanto a 

ser ou não ser o Município componente de nossa Federação, e que as normas de organização 

municipal deixaram de ser direcionadas aos Estados e passaram a ser direcionadas aos próprios 

Municípios. 

 Nesse sentido, da mesma forma que a autonomia dos Estados, a autonomia Municipal 

passou a compreender, além das autonomias normativa, administrativa e financeira, a autonomia 

política, que envolve a auto-organização e o autogoverno limitado aos parâmetros das 

Constituições Federal e Estaduais, ou seja, os entes federativos subnacionais têm o poder de se 

financiar através de receitas tributárias, inclusive na obtenção de recursos e alocação de despesas, 

como é característica desta forma de organização territorial, que passou por incontáveis atentados 

contra as suas prerrogativas nos primeiros anos da República. 

 No entanto, embora tal previsão conste no texto Magno, paira dúvidas se os Municípios 

realmente são ou não entidades federadas, tal questionamento ressurge em virtude da falta de 

representação nos órgãos de decisão nacionais; em contrapartida detêm competência legislativa 

própria inclusive em matéria tributária, proveniente diretamente do texto constitucional. 
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 MEIRELLES, que já reivindicava a inclusão do Município na Federação, louvou a 

iniciativa tomada pelos constituintes de 1988.  Segundo o autor, não se justificava a exclusão do 

Município, "[…] já que sempre foi à peça essencial da organização político-administrativa brasileira”. 274 

Embora haja previsão legal, o fato de os Municípios estarem inseridos na organização político-

administrativa de um Estado federal não autoriza sejam compreendidos como entes federados.  A 

Teoria Geral do Federalismo reconhece o Estado federal como uma associação de Estados 

autônomos, e não outros tipos de coletividades. 275  Tomando como referencial os demais 

Estados Federais alienígenas, mesmo não incluindo os Municípios como entes federados, não 

deixam de ocupar a organização político-administrativa do país, até porque é inconcebível a 

existência de um governo nacional sem governos locais, pois ambos podem e devem atuar 

conjuntamente – recíproca e igualmente - em nome do pacto que aderiram com a finalidade de 

preencher os objetivos que recaem sobre os delegados da federação de forma especial e exclusiva. 

 Por outro lado, SILVA foi mais longe e afirmou que “não é porque uma entidade territorial 

tenha autonomia político-constitucional que necessariamente integre o conceito de entidade federativa”.  Segundo o 

autor, “[…] existem onze ocorrências276 das expressões unidade federada e unidade da Federação (no singular ou 

no plural) referindo-se apenas aos Estados e Distrito Federal, nunca envolvendo os Municípios”. 277 

 Já o municipalista CASTRO apresenta outras justificativas para o não reconhecimento 

dos Municípios como entes federativos, quais sejam: i) a falta de representação dos Municípios 

no Senado Federal, que implica a falta de participação da vontade dos municípios na vontade 

nacional; e, ii) a inexistência de um Poder Judiciário Municipal e a impossibilidade de os 

Municípios proporem emendas à Constituição ou terem suas leis e atos normativos sujeitos ao 

controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 278

 Enaltece ainda, se os Municípios fossem entidades federativas, estariam sujeitos à 

intervenção federal e não estadual; e, poderiam ser contemplados com a competência delegada 

prevista no parágrafo único do artigo 22 da Lei Maior. 279 

                                                           

274 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal. São Paulo: Malheiros. 2000, p. 42. 
275 Fruto de expressão do federalismo, a assimetria dos entes prevista na Constituição reside na regra que introduziu 
o Município na composição da República Federal, no art. 1º da Constituição, reiterada na enumeração das pessoas 
jurídicas que integram a organização político-administrativa da República (art. 18).  O Estado Federal, já recordamos 
nesta exposição, não é constituído pela associação de quaisquer coletividades.  O estado Federal é uma federação de 
Estados e não, de Estados e Municípios (Cf. Raul Machado Horta. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: 
Del Rey. 1995 p. 497). 
276 As ocorrências referidas encontram-se nos artigos 34, II, IV e V, 45, §1º, 60, III, 85, II, 132, 159, §2º, 
225, §1º, III; e, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os artigos. 13, §4º, e 32, §9º. 
277 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros. 1999, p. 621. 
278 CASTRO, José Nilo de. Direito Municipal Positivo. Belo Horizonte: Del Rey. 2001, p. 58. 
279 Idem, p. 62. 
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 Em vista de tais fatos, apesar de os Municípios, menor fração das unidades federativas ter 

adquirido com a Carta Política de 1988, um grau de independência nunca antes visto, continuam 

vinculados aos seus Estados, dentro de uma perspectiva de certa uniformidade e identidade, tanto 

é, que na elaboração da Lei Orgânica, devem obedecer aos princípios estabelecidos não só na 

Constituição Federal, mas também na Constituição do respectivo Estado. 

 Pode ser que a inserção dos Municípios no rol dos artigos 1º e 18 da Constituição 

brasileira tenha sido um equívoco, como fora a inclusão dos territórios federais na Constituição 

pretérita, de todo modo, até mesmo os juristas que não compreendem os Municípios como 

entidades federadas reconhecem o destaque dado pela ordem constitucional de 1988. 

 De tudo acima exposto, acreditamos que os Municípios, em razão de todos os 

argumentos acima citados, não deveriam ser considerados entidades federadas, mas somos 

compelidos a aceitá-los como tal, em decorrência das disposições Constitucionais insertas, 

principalmente, nos artigos supracitados.  Em vista disso, nesse estudo, consideramos os 

Municípios como entidades federadas.   

 Acreditamos que, para que houvesse respeito à autonomia e às competências dos 

Municípios, não haveria de ser necessário erigi-los à categoria de entidades federadas.  Bastaria 

que o Estado federal, na sua forma simétrica, ser composto apenas pela união dos Estados, e 

vislumbrasse pragmaticamente a importância das garantias institucionais dos direitos 

fundamentais.  E, mesmo que fosse generalizado admitir a formação de uma Federação pelo 

agrupamento de quaisquer tipos de coletividades, seria inadmissível tratar distintamente as 

entidades componentes, como ocorre no Brasil, na prática e até no texto constitucional. O ideal 

seria um poder municipal realisticamente concebido. Em verdade, o Brasil vive uma igualdade 

meramente teórica entre as pessoas jurídicas de direito público, igualdade esta que, em alguns 

momentos, só admitiremos existir para efeitos didáticos. 

 

   2.3.1.3.5 As Regiões como premissa de Arranjo Federativo Cooperativo 

 

 Desde o evolver da República no Constitucionalismo brasileiro jamais se vislumbrou no 

dizer de BONAVIDES um estado de ânimo volvido para a necessidade de uma revisão 

federativa fundamental. 280 A inovação da questão regional trouxe, embora timidamente, uma 
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resposta constitucional naquilo que poderia ser uma oportunidade no quadro que ora se desenha 

para a Nação. 

 Do ponto de vista jurídico, não existe no contexto atual qualquer forma de autonomia 

regional. Há apenas uma mera introdução de um federalismo de inspiração regional, ligada ao 

desenvolvimentismo, em sua forma estritamente administrativa, para efeito apenas de uma 

atuação do Poder Central dentro de um mesmo complexo geoeconômico e social. 

 Em vista de tais fatos entendo que a inserção constitucional da atuação administrativa das 

regiões representa um avanço significativo no tema em comento, visto que amplia os horizontes 

da atuação das relações intergovernamentais por meio da regionalização dentro de duas 

premissas, a geoeconômica e a geo-social, com o intuito de vincular-se aos ditames dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, onde se vislumbra o contexto favorável pela via 

desenvolvimentista (políticas públicas) bem como vir a ser pela via legislativa. 

 Esse contexto proporcionará um relevante alargamento do papel das regiões na 

arquitetura econômica e social do país, por meio do impulso administrativo que repercute assim 

na esfera política brasileira, e adentra na atual realidade nacional, como forma de emergir uma 

nova e futura forma de cooperação nas relações entre os entes federativos. 

 Cumpre asseverar que as regiões que também podem receber a nomenclatura de regiões 

metropolitanas já era tratada na fase anterior à Constituição de 1988. A colocação desse 

instrumento aglutinador sócio-econômico de atuação administrativa é considerado um dos meios 

de alcançar os objetivos e fins determinantes da nação com a união de entes federativos 

(especialmente) os municípios que sentem os efeitos do desenvolvimento. 

 Na região metropolitana não há autonomia dotada de competência constitucional própria, 

é na pluralidade de municípios que se constrói sua base tendo como foco políticas públicas 

comuns que podem ser viabilizadas pela construção da legitimação direta das entidades 

federativas por meio do instrumento dos consórcios públicos, ratificada pelos poderes 

institucionais com o intuito de atingir os objetivos concretos previstos por uma estrutura 

operacional que requer órgãos de planejamento e de execução dos serviços comuns dos 

consorciados. 

 Configura-se dessa forma a região metropolitana via consórcial como um instrumento de 

convergência das relações intergovernamentais entre os entes federativos, concebida como a 

ferramenta mais fecunda da experiência brasileira de federalismo cooperativo. Trata-se de 

instrumento de cooperação com uma finalidade constitucional definida pela atuação 

administrativa que visa alcançar o desenvolvimento econômico e a justiça social, ou seja, é a via 

integracional que visa incrementar a cooperação entre os entes federativos e pode ser vista como 
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uma perspectiva de esforços de cooperação. Tal integração visa acima de tudo o fomento do 

desenvolvimento econômico e social do país, o bem-estar das populações situadas numa mesma 

realidade sócio-econômica, dentro dos fundamentos da Ordem Constitucional Econômica e 

Social da Carta Magna. 

 

 

2.3.1.4 Repartição de Competências 

 

 A maior característica do federalismo é a repartição de competências. E no federalismo 

brasileiro a repartição de competências entre os membros da República Federativa é o aspecto 

fundamental estabelecido no Diploma Maior. A repartição de competências é exigência da estrutura 

federal, para assegurar o convívio dos ordenamentos que compõem o Estado Federal. 281 Se a característica 

inovadora do federalismo é a previsão de níveis de poder – o poder central e os poderes 

periféricos – devem eles funcionar autônoma e concomitantemente, com base na união 282/283 da 

federação e na autonomia dos entes, manifestada pela necessidade de não só partilhar poderes, 

mas também de integrar a sociedade heterogênea com a simultânea independência sócio-cultural 

e/ou autonomia política dos Estados-Membros. 284 

É neste sentido que a doutrina, traduzida nas palavras de LEAL285, se manifesta, 

opinando que: Toma como ponto mais característico da Federação, a fim de a diferençar do Estado Unitário 

descentralizado, a circunstância de ser feita, na própria Constituição Federal, a repartição das competências federal 

e estadual, sendo, em tais casos, a constituição do tipo rígido, isto é, não reformável pelo simples processo de 

elaboração das leis ordinárias.  
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As instâncias administrativa, galgando um lugar no self government, se traduz não no papel 

de enfraquecer a União, representa sim, um órgão de competência legitima com o intuito de 

conduzir e executar as políticas de provimento das necessidades comuns da região. Assim 

manifesta-se a Constituição Federal de 1988, com entes dotados de autonomia política, e situados 

no mesmo plano hierárquico, recebendo tratamento jurídico isonômico. 

Do Ponto de vista jurídico, na federação pesa um embate de poderes entre seus entes, a 

União em um pólo e os Estados em outro. Isso porque no caráter jurídico dessa colisão de forças 

deve haver o convívio harmonioso entre o ordenamento federal e os ordenamentos estaduais, 

tendo como desafio a criatividade técnica do constituinte federal.286 Ratificando ainda as palavras 

do Mestre mineiro, a técnica da coexistência nem sempre consegue sobrepujar o que Garcia Pelayo 

qualificou da unidade dialética de duas tendências contraditórias: a tendência à unidade e a 

tendência à diversidade pela permanência no Estado Federal desses dois momentos 

contraditórios – a coesão e o particularismo -, os quais dependem de uma série de fatores extra-

constitucionais de índole natural, econômica, social,287 bem como jurídico, político e 

constitucional. 

No Federalista, a idéia geral dos poderes que devem ser confiados à União repousam em 

dois pontos de vista que são entendidos como pontos capitais, o primeiro em relação à soma de 

poder que ela confere ao governo central e tira dos Estados-Membros, e segundo quanto à 

organização do mesmo governo e à distribuição dos seus poderes pelos diferentes ramos que o 

compõem.288 Àquele questiona-se qual o grau de poder era necessário para o exercício das 

funções do governo federal,289 e a esse em quais maneiras devem ser considerados dependentes 

da nação posto que revestidos de diferentes poderes e encarregados de funções diversas,290 

portanto, caberia a eles tudo aquilo de que não fossem explicitamente destituídos pela 

Constituição. Os questionamentos seriam dirimidos pela Suprema Corte. 

Vê-se, pois, que a técnica da repartição de competências sofre influencia do modelo 

norte-americano que por longo tempo busca soluções no esquema constitucional que consagra a 

metodologia dos poderes enumerados da União e dos poderes reservados dos Estados, criação 

do Constituinte de Filadélfia, que influencia a organização do Estado Federal brasileiro. Esse 

método busca atender à exigência do compromisso político que vem justificar as competências 
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fundamentais e os interesses comuns do Estado nacional, bem como a reserva de poderes que 

determinam o interesse regional ou local embora haja dificuldades para delimitar essas 

competências. 

 A partilha de competências também determina o grau de centralização e descentralização 

de um Estado Federal conforme seja incumbido maior ou menor poder à União e aos demais 

entes. Especificamente, na Constituição Federal de 1988 o tema retrata o federalismo centrífugo 
291 do país com forte tendência ao federalismo cooperativo. Adotou-se o modelo de repartição vertical 

de competências federativas pelo qual as competências não são atribuídas a cada ente da Federação de maneira 

exclusiva. 292 Dessa forma, mais de uma entidade federativa possui determinações simultâneas 

sobre um mesmo assunto. O federalismo constitucional de 1988 exprime uma tendência de equilíbrio na 

atribuição de poderes e competências à União e aos Estados. 293  

 Estruturada com base no princípio da predominância do interesse, os artigos 22, 23 e 24, 

da Constituição Federal de 1988 contemplam a distribuição de competências entre os membros 

da República, da seguinte forma: à União, cabem as matérias e questões de predominante 

interesse geral, nacional; aos Estados, as matérias e assuntos de predominante interesse regional; 

aos Municípios concernem os assuntos de interesse local; e ao Distrito Federal cabem os 

interesses regional e local. Percebe-se que há, pelo menos em tese, um equilíbrio entre o 

ordenamento central e os ordenamentos parciais. 294 E continua asseverando que no primeiro 

caso, a centralização de poderes configura o federalismo centrípeto; no segundo, a descentralização 

conduz ao federalismo centrífugo, e, no terceiro caso, o equilíbrio da dosagem das atribuições 

conferidas aos ordenamentos implantará o federalismo de equilíbrio. Dessa forma, a técnica 

utilizada leva à conclusão de que, no dizer de PELAYO, mantém a unidade dialética de duas 

tendências contraditórias: a tendência à unidade e a tendência à diversidade. 295 

Além disso, outros artigos do mesmo Estatuto também consagram a repartição de 

competências ditas materiais, que consagram a faculdade ampla de legislar, de administrar e de 

julgar, competência em seu sentido mais restrito, ou seja, a capacidade genérica de desempenhar 

serviços públicos, de editar atos administrativos e atos políticos, como: o art. 21, que enumera as 

matérias deferidas à atuação política privativa da União; o art. 25 § 1°, com as competências 

residuais dos Estados; arts. 18, § 4° e 25, §2°, destacando-se as competências Estaduais privativas; 

                                                           
291
 O federalismo contrífugo está voltado para a autonomia e a independência bem como para a multiplicidade das 

condições de vida, trabalhando a independência e a diversidade como objetivo supremo, a aliança. (Cf. Schultze, 
1985) 
292
 HOLTHE, Leo Van. Direito Constitucional. Salvador: Jus PODIVM. 2009, p. 221. 

293
 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 526. 

294
 Ibidem, p. 400. 

295
 PELAYO, Manuel Garcia. Derecho Constitucional Comparado. Madrid: Alianza Universidad (Textos), 1984, p. 218. 



108 

 

 

o art. 30, onde estão fixadas as competências Municipais privativas, como explica Almeida. 296 

Dessa forma percebe-se que da analise da partilha entre os entes federativos acerca da repartição 

de competências, no caso brasileiro, tal partilha se constitui de uma estrutura tríplice, sem 

esquecer do ente federativo - Distrito Federal, que detém as competências legislativas reservadas 

aos Estados e aos Municípios. 

 Percebe-se que, tradicionalmente a divisão de competências é apresentada pela doutrina 

com o emprego de alguns métodos, como a aplicação do princípio da predominância do 

interesse. Acompanhando essa técnica está BALTAZAR, que ressalta  

a título de exemplo, partindo das premissas oriundas da predominância do interesse, o 
legislador constituinte originário estabeleceu que compete à União explorar os serviços 
de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (CF, art. 21, 
XII, e), que compete aos Municípios explorar os serviços de transporte intramunicipal 
(CF, art.30, V) e aos Estados, em virtude de sua competência reservada (art. 25, § 
1º), competirá explorar o transporte intermunicipal. 297  

 

É com perspectiva renovadora que a Constituição Federal de 1988 superou a concepção 

clássica do federalismo fundada na distribuição de poderes enumerados à União e de poderes 

reservados aos Estados, direcionando-se para um federalismo cooperativo, com a criação do 

domínio autônomo da legislação concorrente, munida com matérias próprias, influindo 

sobremaneira no desenvolvimento do Estado Social.298 

Não desdenhando as diversas técnicas utilizadas pelos constitucionalistas, há de se 

observar que o legislador constituinte estabeleceu um complexo sistema de repartição de 

competências, combinando várias competências materiais, legislativas e tributárias nas diversas 

formas possíveis. Dessa forma, abordou-se a competência administrativa sob dois aspectos: o 

privativo e o comum; e a competência legislativa, por sua vez, é contemplada como: competência 

privativa; competência concorrente; e, competência suplementar. 

 

   2.3.1.4.1 Competências Administrativas (art. 21 e art. 23 da CF) 

 

Também intituladas de competências materiais, as competências administrativas são 

compreendidas como aquelas que não possuem caráter legislativo, representando os assuntos 

sobre os quais o ente poderá exercer a função governamental, demonstrada pelo desdobramento 
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a múltipla dimensão dos poderes federais-nacionais do Governo Federal e a diversidade da 

matéria que depende do impulso da atividade da federação, titular do ordenamento central. 299 

Tais atividades se encontram inseridas nas Políticas Públicas inseridas na órbita do Poder 

Executivo, de atuação estatal, visando a execução das políticas de forma coordenada que 

pressupõe o exercício e a tomada de decisões governamentais e a utilização da maquina 

administrativa, mas que contudo se perdem no meio do caminho entre a falta de planejamento 

estratégico e os momentos de tomada de decisão e da execução. Dessa forma passemos a 

vislumbrar a previsão competencial estática trazida no texto Constitucional. 

 

a) Competência Privativa Material da União  

 

 A Competência Privativa300 da União são aquelas previstas no campo político-

administrativo gerencial/representativo, onde se prescreve a múltipla dimensão dos poderes 

federais do Governo Nacional, titular do ordenamento central, para o desempenho da tarefa de 

representatividade internacional e a diversidade de serviços que afetam os entes subnacionais e 

que necessitam do impulso da Federação com uniformidade de tratamento ou são relacionados 

especialmente ao exercício dos poderes da soberania. 

 O exercício dessa competência se constitui de algumas atribuições elementares dentre 

outras de não menos importância, como a direção da administração federal bem como as 

concernentes da segurança interna e internacional, a preservação da ordem institucional e a 

harmonia das relações federativas.301  

 O modelo de ordenamento jurídico central esclarece melhor o paradigma de classificação 

material dos poderes da União, estabelecendo assim sua competência, seu modus operandi como 

faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para 

emitir decisões,302 ou realizar suas funções.  

Dessa forma o rol dos vinte e cinco incisos do art. 21 da Constituição Federal estabelece a 

lista de competências relacionadas a cada conjunto homogêneo ou agrupamento de classes, 
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segundo sua natureza, sua vinculação cumulativa, seu vinculo a função303 ou do exercício de 

poderes da União: a saber:  

Exercício do Poder Soberano (art. 21, I a IV e VI, VII da CF) no plano internacional, 

com a preservação da segurança do território e a necessidade de uniformidade de trato. 

 

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais; 
II - declarar a guerra e celebrar a paz; 
III - assegurar a defesa nacional; 
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico; 
VII - emitir moeda; 

 

Exercício dos Poderes de Defesa do Estado e da Estrutura Federal (art. 21, V da CF), que 

assegura proteção da ordem constitucional em momentos de crise. 

 

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal; 

  

Exercício dos Poderes de Administração e Fiscalização Econômico- Financeira (art. 21, 

VIII), que assegura a administração das reservas cambiais e a fiscalização das operações de 

natureza financeira. 

 

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza 
financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros 
e de previdência privada; 

 

Exercício dos Poderes de Planejamento e Desenvolvimento (art. 21, IX, XVIII, XIX, 

XX), com a instituição do sistema nacional de recursos hídricos e o planejamento. 

 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 
especialmente as secas e as inundações; 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 
critérios de outorga de direitos de seu uso; 
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos; 
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Exercício dos Poderes de Comunicação, Telecomunicação e Transporte (ar. 21, X, XI, 

XII a-f, XVI), na manutenção do serviço postal, na exploração de serviços de telecomunicação, 

de energia elétrica, de navegação aérea e aeroespacial, de serviços de transporte ferroviário e 

aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de 

Estado ou Território, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros, e de serviços portuários, bem como a classificação das diversões públicas, e o 

planejamento 

 

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:) 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 8, de 15/08/95:) 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos 
de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; 
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 
XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de 
programas de rádio e televisão; 

 

Exercício dos Poderes de Polícia e Segurança Federais (art. 21, XIV, XXII) e a 

preservação da segurança do território. 

 

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito 
Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira; 

 

Exercício dos Poderes de Organização (art. 21, XIII, XV, XXIV), com a organização dos 

serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional, a inspeção do 

trabalho 

 

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 
Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 
XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 
cartografia de âmbito nacional; 
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XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; 
 

Exercício dos Poderes de Explorar Serviços Nucleares e Monopolizar Minérios Nucleares 

e seus Derivados (art. 21, XXIII, a, b, e c) 

 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 
monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 
seguintes princípios e condições: 
a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 
pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; 
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de 
radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização 
de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 

 

Exercício do Poder de Anistiar (art. 21, XVII) 

 

XVII - conceder anistia; 
 

Exercício do Poder de Regular (art. 21, XXV) 

 

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de 
garimpagem, em forma associativa. 

 

Bem como as do exercício do Poder de Monopólio do Estado (art. 177 da CF), que 

importa em indelegabilidade do poder central para as esferas subnacionais. 

 
Art. 177. Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos; 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 
atividades previstas nos incisos anteriores; 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 
básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, 
de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos 
radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob 
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regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 
desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 
2006) 
§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das 
atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de 
participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás 
natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º. 
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das 
atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições 
estabelecidas em lei.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 9, de 1995) 
I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
II - as condições de contratação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 
1995) 
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
§ 2º - A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no 
território nacional.  
§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no 
território nacional.(Renumerado de § 2º para 3º pela Emenda Constitucional nº 9, de 
1995) 
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
I - a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
33, de 2001) 
a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 
2001) 
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o 
disposto no art. 150,III, b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
II - os recursos arrecadados serão destinados: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 33, de 2001) 
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural 
e seus derivados e derivados de petróleo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001) 
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e 
do gás; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

 

 Relativamente ao tema planejamento e à sua execução, o constituinte de 1988 optou pela 

centralização.  Foram conferidas à União as competências para elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (inciso 

IX), planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente 

secas e inundações (inciso XVIII), instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
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habitação, saneamento básico e transportes urbanos (inciso XX) e estabelecer princípios e 

diretrizes para o sistema nacional de viação (inciso XXI). 

 A respeito dos inúmeros planos nacionais e regionais deixados a cargo da União, 

exclusivamente, ALMEIDA comenta  

o que se lamenta, numa linha de democracia participativa, é que se tenha perdido a 
oportunidade de tornar necessária a audiência dos Estados e dos organismos regionais 
ou municipais interessados, quando da elaboração dos diversos planos nacionais e 
regionais.  Nesse sentido, constava, por exemplo, no anteprojeto da Comissão Afonso 
Arinos, que competia à União planejar e promover o desenvolvimento nacional, 
ouvidos os Estados e os órgãos interessados (art. 71, XII). 304   

 

O artigo 21 da Constituição Federal reúne a maioria das competências materiais atribuídas 

à União, mas em diversos outros artigos encontram-se questões relacionadas, desdobramentos e 

mesmo novas previsões.  A título exemplificativo, podem ser citados os artigos 84 (competência 

privativa do Presidente da República), art. 142 (forças armadas como instituição nacional, sob 

autoridade suprema do Presidente da República), art. 144, § 1º (discriminação das competências 

da policia federal), art. 164 (competência para emitir moeda), art. 174 (fiscalização, incentivo e 

planejamento da atividade econômica), art. 176 (pesquisa e lavra de recursos minerais e 

aproveitamento de energia hidráulica), art. 177 (monopólio da União em atividades relacionadas 

com petróleo o gás natural), art. 184 (desapropriação por interesse social para fins de reforma 

agrária) e 231 (proteção das populações indígenas).  Ademais, não podem ser esquecidas aquelas 

atribuições relacionadas com a organização e o funcionamento da própria administração pública 

federal. 

Tão numerosas foram as tarefas conferidas à União através da Constituição de 1988, que, 

em comparação com a centralizadora Constituição de 1967, esta ainda perde em quantidade.   

Determinados assuntos poderiam ter sido deixados no campo da competência comum, como o 

planejamento e promoção da defesa permanente contra as calamidades públicas e a inspeção do 

trabalho. 

 Vê-se dessa forma que os assuntos pertinentes à esfera competencial da União é por 

demais extensa, e que no dizer de FERRAZ: 

 o exercício de poder, de execução de atividade ou desempenho de encargo, as 
competências gerais não excluem ação normativa precedente, emanada da própria 
esfera de poder. Assim, por exemplo, a prestação, pelo município, de serviços públicos 
de interesse local, inclusive e de transportes coletivos (art. 30, V), demandará, com 
certeza, legislação municipal disciplinadora da atividade. 305  
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 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. União, Estados e Municípios na nova Constituição: enfoque jurídico-formal. Fundação 
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O que resulta entender que deve haver um equilíbrio na previsão constitucional tendo em 

vista a proposta do federalismo cooperativo. Isso porque factualmente há uma predominância da 

União no federalismo contemporâneo, ratificado pela atuação do STF como árbitro da federação, 

e que em verdade deveria impedir essa hegemonia do poder federal que tende a desnaturar o 

sistema. Nesse sentido acentua BASTOS que pondera com base na regra de ouro da federação, que 

diz o seguinte: nada será exercido por um poder de nível superior desde que possa ser cumprido pelo inferior. 306 

 Entende-se que na análise do art. 21, deve-se reconhecer que tais poderes só podem ser 

bem exercidos por quem representa a unidade do Estado federal no plano das relações exteriores, 

mas que num plano interno, poderia haver articulações no sentido de buscar soluções para os 

problemas que afetam mais os interesses dos entes sub-nacionais. E que seria muito mais 

vantajoso para os interesses federativos que algumas dessas previsões migrassem para integrar o 

rol das competências comuns elencadas no art. 23 da CF. 

 Medidas de coordenação compatíveis com qualquer das formas federais existentes seriam 

muito bem vindas, em especial porque admite-se que se se reconhece aos Estados e aos Municípios 

capacidade autônoma, inclusive para planejar suas atividades, tornar-se-ia problemático conseguir mecanismos que 

evitem entrechoques, contradição e incoerência entre os planos nacionais, os estaduais e os municipais. Por outro 

lado, impor uniformidade de cima para baixo consistirá em quebrar as autonomias das entidades, 

regionais e locais. 307 Isso demonstra que a atual Carta Política abre a perspectiva para um sistema 

integrado de coordenação e cooperação de planejamento harmônico, especialmente quando se 

declara que a lei estabelecerá diretrizes e bases de planejamento do desenvolvimento equilibrado, 

o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento (art. 174, 

§ 1º), e conclui que é possível a integração, por via de concertação entre a União e Estados, de 

seus planos. 308 

 

b) Competência Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios 

 

 A competência comum dos entes federativos também é conhecida como competência 

concorrente 309 e está expressa no texto do art. 23 da Carta Magna vigente. Condensa preceitos e 
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recomendações dirigidas aos entes federativos, traduzindo intenções programáticas do 

constituinte, reunidas em um conjunto de normas não uniformes, muitas com características de 

fragmentos que foram reunidos na regra geral por falta de outra localização mais adequada. 310 

 Em seu teor se traduz o cooperativismo idealizado pelo Estado Federal brasileiro objeto 

da preocupação comum dos quatro níveis de governo, na seara de recursos e peculiaridades de 

cada um, no que diz respeito às matérias administrativas. 

 Neste rol, estão enumeradas matérias de interesse do Estado brasileiro como um todo, 

regulamentando a competência material, a qual abrange a realização de medidas administrativas e 

diz respeito à prestação dos serviços àquelas matérias, bem como à tomada de providências para 

a sua realização, 311 acionando a listagem de obrigações e deveres indeclináveis do Poder Público 

em relação às Instituições. Daí que se previu a possibilidade de qualquer ente da Federação emitir 

decisões sobre os temas ali elencados, quais sejam: 

Art. 23 [...] 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros 
bens de valor histórico, artístico ou cultural; 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

 

Essa previsibilidade Constitucional inaugurou a atribuição da Competência 

Administrativa separada automaticamente da Competência legislativa concorrente, visando à 

perspectiva do Estado Constitucional Cooperativo. MUKAI reitera que a expressão do desejo dos 

membros da Constituinte é de alcançar um federalismo cooperativo. 312 Esclarece que esse dispositivo não 

significa que lei federal possa determinar a estados e municípios que se abstenham ou ajam em 
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certo sentido, pois tal comportamento representaria um desrespeito ilícito da autonomia 

constitucionalmente garantida a tais entes. 313 

Segundo ALMEIDA, 314 são previstas nesse artigo tarefas cujo cumprimento a todos deve incumbir, 

por isso que voltadas à defesa de valores que, sem o concurso da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, o constituinte entendeu que não poderiam ser adequadamente 

preservados. É claro que essa cooperação dentre os programas de governo em todos os níveis da 

federação se constitui em algo natural, o que se pretende averiguar in concreto é se no exercício de 

sua autonomia política e administrativa as ordens periféricas atuam com independência no 

exercício dessas competências, e em que grau, porque isso certamente trará uma mudança 

significativa no sistema administrativo brasileiro. 

 É nesse diapasão que o parágrafo único do mesmo artigo determina que leis 

complementares fixarão normas para cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional. O poder legiferante quis com esse teor fomentar o cooperativismo estatal devido às 

experiências negativas da Federação brasileira com a atribuição de um grande numero de 

competências administrativas concorrentes para todas as três esferas estatais. Optou-se nesse 

contexto estabelecer que o exercício das competências comuns deverá ser precedido pela 

colaboração político-administrativas e por uma lei complementar estabelecendo normas gerais 

sobre o assunto. 315 Daí surgem inúmeros questionamentos no mundo jurídico no sentido de 

compreender a eficácia do artigo 23 da Constituição Federal de 1988. Pois se a competência entre 

os entes políticos é comum seria desnecessária a promulgação da lei complementar exigida, já que 

condicionaria a execução do exercício daquelas atividades à atuação hierárquica do legislador, sem 

deixar de frisar que tal previsibilidade só serviria para interferir na autonomia dos entes 

federativos. 316 Dessa forma qual fora a intenção ou entendimento do constituinte de reforma 

prevê mais de um diploma legal para disciplinar tal matéria.  

 VITTA, 317 estudando sobre assunto compreende que:  

Entendemos não ser necessária a edição de lei complementar para a atuação conjunta 
das entidades políticas. O art. 23 tem eficácia plena e não necessita de norma 
infraconstitucional para regulá-lo. A referida lei complementar, a nosso ver, viria 
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apenas indicar a maneira pela qual se daria cooperação entre as entidades; ainda sem 
ela, porém, possível se nos afigura a atuação conjunta dos entes políticos estatais, em 
quaisquer hipóteses, respeitados, apenas, os limites territoriais.  

 

Seria possível, numa omissão de um ente estatal, o outro atuar, em prol do meio-

ambiente? Como isto ocorreria? Digamos que haja danos ecológicos num bem pertencente ao 

Município; por razões diversas, contudo, as autoridades municipais ficam silentes: não penalizam 

os infratores e nem mesmo restauram a lesão ambiental. Neste exemplo, parece-nos coerente o 

ponto de vista segundo o qual o Estado e até mesmo a União atuem, na defesa do meio-ambiente 

lesado. Tanto o servidor estadual como o federal, poderiam aplicar as sanções cabíveis, inclusive 

multas aos infratores, desde que devidamente plasmadas em leis. E vamos mais adiante. Pouco 

importa ser esta lei municipal, estadual ou federal, na medida em que a competência para aplica-

las seria de todas as entidades políticas. É importante salientarmos um detalhe: na competência 

administrativa comum (art. 23), a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem 

editar atos administrativos, base pelas quais concretizará as medidas pertinentes. Exercem o 

poder de polícia, o qual tem como princípio básico o da legalidade, art. 37, CF/88. Assim, para 

atuarem na preservação do meio ambiente, precisam de lei que os dirijam a conduta; por isso, 

podemos adiantar, se a legislação for insuficiente para a entidade política exercer a atividade em 

prol do meio-ambiente, deverá editar as normas legais pertinentes a fim de fundamentá-la. 

Existindo omissão legislativa da entidade competente, a outra deverá editar as normas e atos 

necessários ao combate e à preservação ambiental, desde que restritas ao território do ente 

político que as editou˝. 

 HORTA, 318 também critica o assunto:  

O parágrafo único do art. 23 ampliou consideravelmente os objetivos da competência 
comum, transformando-a em competência nacional, com descaracterização da 
competência local e estadual, quando dispôs que lei complementar fixará normas para 
a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo 
em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.  

 

Outro aspecto criticável no referido parágrafo é a atribuição à lei complementar da 

competência de regular a articulação ou a cooperação entre a União e as pessoas jurídicas de 

Direito Público Interno, em caso não expressamente contemplado nas amplíssimas competências 

geral e de legislação privativa da União. Ressente-se a Constituição de 1988 da ausência de 

previsão da competência de cooperação econômica, administrativa, financeira e cultural entre a 

União, os Estados e outras pessoas jurídicas de Direito Público Interno, expressamente incluída 

na competência geral da União pelo Anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais (art. 
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72, XVII) competência que, se estivesse no texto, ofereceria amparo constitucional à cooperação 

admitida no parágrafo único. Inexistindo a regra da competência de cooperação, outro 

inconveniente da matéria do parágrafo único reside na eleição da lei complementar federal para 

instituir competência ou encargos dos Estados e dos Municípios, em incursão na autonomia de 

um e de outro, o que é vedado à lei federal, complementar ou não, pois só a norma constitucional 

poderia dispor a respeito. 

Por sua vez, conclui MACHADO, 319 a lei complementar com base no artigo 23 parágrafo único, 

da CF, deve ter como fundamento a mútua ajuda dos entes federados. Dessa forma, essa lei não visa e não 

pode visar à diminuição da autonomia desses entes, despojando-os de prerrogativas e de 

iniciativas que constitucionalmente possuem ainda que não as exerçam, por falta de meio ou de 

conscientização política. A lei complementar não pode, pois, especificar quais os tipos de licenças 

ambientais a serem fornecidas pelos Estados e Municípios. Não é função da lei federal 

mencionada estabelecer prazos para os procedimentos administrativos estaduais e municipais, 

pois essa matéria integra a organização administrativa autônoma desses entes. 

Pronunciando-se sobre o mesmo tema LOBO 320 afirma: 

na competência comum não pode prevalecer a supremacia de qualquer poder. O que 
determina a Constituição é o esforço cooperativo, sem hierarquia: a lei complementar 
fixará normas para a cooperação entre as pessoas político-administrativas, tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, no âmbito nacional. Essa lei 
complementar é distinta das normas gerais da competência concorrente, pois é 
materialmente constitucional, dirigindo-se inclusive à União. Não tem a textura das 
normas gerais da competência concorrente como campo de atuação legislativa da 
União. 

 

Entendemos que o exercício das competências materiais devem ser norteado pelo juízo 

de colaboração entre as pessoas político-administrativas, tão quanto suas normas devem visar à 

cooperação entre os entes federativos, mas também é certo que as leis complementares de que se 

espera a forma de conduzir harmoniosamente o modus operandi não pode de forma alguma 

desatender os ditames constitucionais de repartição de competências, porque conduzem e 

limitam o auxilio de cada qual na espécie, bem como não tem o condão de definir a hierarquia 

cooperativa dentro da federação. 321 
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320 LOBO, Paulo Luiz Neto. Competência Legislativa concorrente dos estados-membros na Constituição de 1988. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, ano 26, nº.  101, jan./mar. 1989, p. 100. 
321 Fernando Abrúcio enfatiza que não a uma questão de detalhamento constitucional, mas de exatidão. Visto que a 
indefinição das fronteiras de competências, principalmente entre os Estados e Municípios, dificulta a 
responsabilização das instâncias subnacionais pelas políticas públicas. A confusão intergovenamental gerada pelas 
competências comuns pode ocasionar a duplicação de esforços e um aumento no custo dos serviços públicos, sem 
que necessariamente haja um aumento de eficiência (Cf. Fernando Abrúcio. Descentralização e Pacto Federativo. São 
Paulo, 1993, p. 2 s). 
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FERRAZ 322 sintetiza a problemática enfatizando que: 

as atividades a serem desenvolvidas no campo material das competências comuns 
somente poderão ser executadas na generalidade dos casos, fundamentadas em 
regulamentação normativa precedente oriunda de mais de um nível normativo de 
poder. Nessa hipótese, ocorrerá a chamada repartição vertical de competências, o que 
significa dizer que a atividade poderá ser exercida pelas diferentes esferas políticas, 
porém estará sujeita à disciplina legislativa hierarquizada e às regras gerais impostas 
pelo poder central.  
 

Enaltecendo que o princípio que rege essa partilha é o da coordenação e da cooperação 

entre os entes políticos sob a égide da legislação federal tendo em vista a eficiência nos serviços 

públicos. 

 A discussão sobre o tema é longo, e o certo é que se configura nele o complexo estrutural 

da federação brasileira havendo um compartilhamento da União com as demais entidades 

federativas na execução das tarefas. Dessa forma, as entidades federativas mantêm, cada qual, seu 

corpo de servidores públicos destinados a ações executivas das respectivas administrações como 

determina os artigos 37 e 39, da Magna Carta. 

 

c) Competência residual ou remanescente dos Estados-Membros 

 

 Essa competência diz respeito às atribuições que são destinadas a determinados entes por 

não ter-lhes sido expressamente proibidas, ou seja, é a parcela da matéria que não foi 

expressamente atribuída a um ente político, podendo este exercê-la por ser remanescente. É o 

caso do Estado-membro, conforme o artigo abaixo: 

 

Art. 25 [...] 
§1° São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição. 

 

d) Competência do Distrito Federal 

 

Consoante dispõe o art. 32, § 1º, da Constituição Federal de 1988: “Ao Distrito Federal 

são atribuídas às competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”. Trata-se, pois, 

de competência remanescente, já que tem com os Estados–Membros e Municípios igualdade de 

atribuições administrativas. 

                                                           
322
 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. União, Estados e Municípios na nova Constituição: enfoque jurídico-formal. Fundação 

de Desenvolvimento Administrativo, 1989, p. 65. 
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Dessa forma, o Distrito Federal com base no artigo 25, § 2º, da Carta Política, pode 

explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Tem espaço 

constitucional também no artigo 30 da Lei Maior, com todas as atribuições destinadas aos 

Municípios com a ressalva de que não pode dividir-se em Municípios (art. 32, CF).  

 

e) Competência dos Municípios 

 

As matérias constitucionais atribuídas aos Municípios serão aquelas que reflitam 

predominante interesse local, incluindo serviços públicos como o transporte coletivo, 

promovendo na medida do possível o adequado ordenamento territorial mediante planejamento 

e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, etc. 

 

 

2.3.1.4.2. Competências Legislativas (art. 22 e art. 24 da CF) 

 

 Por competência legislativa se compreende a delimitação que o constituinte deu ao ente 

federativo de elaborar leis sobre determinadas matérias. Como expressão das competências 

legislativas, o Diploma Maior contempla competências legislativas privativas da União no seu art. 

21 e competências legislativas concorrentes dos entes políticos no seu art. 24. De fato é na 

capacidade de estabelecer as leis, sem subordinação hierárquica e sem intromissão das demais 

esferas de poder, que se regem as atividades próprias de cada ente federativo, desde que garantida 

sua autonomia de autogovernar-se. 

 A Constituição de 1988 inova no tratamento dado a competência legislativa em alguns 

pontos importantes, mas enfatiza que é reservada competências próprias a cada ente federativo 

como centro de poder autônomo. 

 

a) Competência legislativa privativa da União 

 

 No campo legislativo, a competência privativa da União foi enumerada no artigo 22, 

sendo-lhe igualmente extensa, percorrendo os vinte e nove incisos, além de várias outras 

previsões espalhadas ao longo do texto constitucional, a exemplo do art. 5º, VIII - fixação de 

prestação alternativa no caso de invocação de objeção de consciência; artigo 5º, XII - hipóteses 

em que será possível quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, para fins de investigação 

criminal ou instrução processual penal; artigo 5º, XVIII - condições para criação de cooperativas; 
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artigo 5º, XXVI - definição de pequena propriedade rural para efeito de isenção de penhora; 5º, 

LXXVIII - definição dos atos necessários ao exercício da cidadania, para se caracterizar a sua 

gratuidade; artigo 172 - disciplina dos investimentos de capital estrangeiro, incentivo aos 

reinvestimentos e regulamentação da remessa de lucros; artigo 173 - definição dos imperativos de 

segurança nacional e os casos de relevante interesse coletivo que autorizam a exploração direta da 

atividade econômica pelo Estado; artigo 174, §1º - diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado; artigo 200 - competências adicionais do sistema único de 

saúde; artigo 201 - organização da previdência social; artigo 222, §4º - regulamentação da 

participação do capital estrangeiro em empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens). 

 Diversas competências legislativas privativas da União enumeradas no artigo 22 estão 

intimamente relacionadas com as competências materiais exclusivas já mencionadas, em razão de 

que a atuação administrativa implica, muitas vezes, a ação normativa precedente, encerrando 

regras de conteúdo declaratório e autorizativo, no intuito de definir  o que federação pode fazer 

no exercício do Poder Federal e Nacional, no âmbito da Legislação Federal, da Administração 

Federal e da Jurisdição Federal. 

 Nesse sentido, no artigo 22, encontramos a competência da União para legislar através da 

lei e da norma jurídica, sob o comando privativo da União Federal, por intermédio dos órgãos de 

manifestação da vontade legislativa. Disso resulta que as atribuições de competência geral e as da 

competência da legislação, visto que sem elas a competência geral permaneceria um corpo 

inerme, sem ação e sem vontade. 

 A Constituição estabelece tal partilha com o fito de em ocorrendo invasão normativa de 

qualquer entidade federada no campo de atuação legislativa de outra, haverá uma consequência 

lógica, a inconstitucionalidade da lei editada pela autoridade incompetente. Tal fato se dará tanto 

na usurpação de competência legislativa, como na falta de inobservância dos limites 

constitucionais de cada entidade no campo da competência legislativa concorrente. Em ambos os 

casos, se resolve pela regra da Competência Constitucional e não pela supremacia do direito 

federal. 

 A competência privativa de legislação da União esclarece os limites, ou seja, o conteúdo 

material da lei, em sentido material, segundo o Direito Constitucional Brasileiro, e o sentido 

formal de distinção conceitual, conforme as seguintes matérias elencadas no artigo 22 da 

Constituição Federal, a seguir: 

 Exercício do poder de legislar sobre Direito Material e Direito Processual (art. 21, I) 
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I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; 

 

 Exercício do poder de legislar sobre Desapropriações e Requisições (art. 21, II e III) 

II - desapropriação; 
III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; 

 

 Exercício do poder de legislar sobre Águas e outros recursos (art. 21, IV) 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

 

 Exercício do poder de legislar sobre Política Econômica e Social (Art. 21, VI, VII, VIII, 

XV e XXIII) 

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 
VIII - comércio exterior e interestadual; 
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; 
XXIII - seguridade social; 

 

 Exercício do poder de legislar sobre Comunicações e Transportes (art. 21, V, IX, X, XI e 

XXIX) 

V – serviço postal; 
IX - diretrizes da política nacional de transportes; 
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; 
XI - trânsito e transporte; 
XXIX - propaganda comercial. 

 

 Exercício do poder de legislar sobre Jazidas, Recursos Minerais e Metalurgia (art. 21, XII) 

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 
 

 Exercício do poder de legislar sobre Nacionalidade e Cidadania (art. 21, XIII) 

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; 
 

 Exercício do poder de legislar sobre Indígenas (art. 21, XIV) 

XIV - populações indígenas; 
 

 Exercício do poder de legislar sobre organização de Sistemas (art. 21, XVI, XVIII e XIX) 

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 
profissões; 
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; 
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular; 
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 Exercício do poder de legislar sobre Organização do Distrito Federal e dos Territórios 

(art. 21, XVII) 

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes; 

 

 Exercício do poder de legislar sobre Normas Gerais (art. 21, XXI e XXVII) 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e 
mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares; 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as 
empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III 

 

 Exercício do poder de legislar sobre Polícias Federais (art. 21, XXII) 

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais; 
 

 Exercício do poder de legislar sobre Diretrizes e Bases (art. 21, XXIV) 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
 

 Exercício do poder de legislar sobre Consórcios e Sorteios (art. 21, XX) 

XX - sistemas de consórcios e sorteios; 
 

 Exercício do poder de legislar sobre Registros (art. 21, XXV) 

XXV - registros públicos; 
 

 Exercício do poder de legislar sobre Atividades Nucleares (art. 21, XXVI) 

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 
 

 Exercício do poder de legislar sobre Defesa e Mobilização (art. 21, XXVIII) 

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e 
mobilização nacional; 

 

 Saliente-se que, a competência de legislação privativa é, por sua própria natureza, 

monopolística e concentrada no titular dessa competência, qual seja: da União, sendo pois 

classificada como privativa por conter hipótese de delegação aos Estados (e ao Distrito Federal) 

inserida no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal vigente, sobre questões 

especificas relacionadas  na competência privativa. Observe: 

 

Art. 22 [...] 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. 
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 A respeito desse assunto, ensina HORTA:  

Essa forma de delegação legislativa da União aos Estados, no nível dos ordenamentos 
constitutivos da República Federal, exige lei complementar, portanto, a aprovação da 
maioria absoluta das duas Casas do Congresso Nacional (art. 69), e não se reveste de 
generalidade, requerendo, ao contrário, a particularização de “questões específicas”, 
subtraídas ao elenco das matérias incluídas na privatividade legislativa da União. 

 

A efetiva adoção desse procedimento representará saudável prática de descentralização 

legislativa e caracterizará o amadurecimento do federalismo brasileiro. O Congresso Nacional 

estará reconhecendo, em cada caso de transferência de matéria da competência legislativa 

privativa da federação, que o Estado-Membro destinatário da transferência atingiu nível de 

organização que o habilita a receber parcela de poder federal, com a conseqüente estadualização 

da matéria legislativa. 323 

 Sendo assim, Lei Complementar da União pode delegar aos Estados e ao DF (nunca aos 

municípios), e sempre a todos os Estados conjuntamente, uma questão específica de uma das 

matérias relacionadas no mencionado artigo. 

 O supracitado autor em outra oportunidade expõe um exemplo sobre o tema:   

Recentemente, a Lei Complementar n. 103, de 14 de julho de 2000, que autoriza os 
Estados e o Distrito Federal instituir o piso salarial, a que se refere o art. 7º, V, da 
Constituição Federal, inaugurou o ingresso da legislação estadual no domínio da 
legislação privativa da União. Se prosperar essa modalidade de legislação 
compartilhada, o federalismo brasileiro ingressará em outra fase, a do federalismo de 
equilíbrio, que tornará distante e impraticável o federalismo centrípeto, fundado no 
quase monopólio legislativo da União. 324 

 

Em observância ao exposto, é possível perceber que a validade da delegação tratada no 

parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal de 1988 dependerá da coexistência dos 

seguintes fatos: o instrumento normativo autorizador da delegação - Lei complementar federal; a 

determinação por parte da União de delegar somente questões específicas e não toda a matéria 

que lhe é originariamente estabelecida; a possibilidade de essa delegação ser estendida ao Distrito 

Federal, haja vista que cabe ao Distrito Federal as competências legislativas reservadas aos 

Estados e Municípios (CF, art. 32, § 1º); além da observância do princípio da igualdade, ou seja, a 
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delegação deve ser estabelecida a todos os Estados-Membros e não só a um deles, pois a 

Constituição Federal, no art. 19, veda o estabelecimento de preferências entre os Estados. 

Numa visão crítica, vemos que o legislador primou pela produção normativa legislativa 

concentrada numa vastidão de matérias junto à União, ocasionando um forte sentido 

centralizador, o que não fora fácil reverter esse quadro, entendo que em muitas dessas matérias o 

legislador poderia ter avançado significativamente, p. ex., processo, licitação, descentralizando a 

competência legislativa com o intuito de adaptar-se ás condições regionais com o intuito de 

atender às finalidades, não sendo salutar a interferência do legislador federal nesse sentido. 

 

 

b) Competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal 

 

 Mais uma vez o legislador constituinte reforçou a tendência do cooperativismo na 

federação brasileira. A repartição concorrente cria outro ordenamento jurídico dentro do Estado 

Federal, o ordenamento misto, formado pela participação do titular do ordenamento central e 

dos titulares dos ordenamentos parciais. O federalismo cooperativo teoricamente caracteriza-se 

pelo fato de o poder concentrar-se mais fortemente na esfera federal, mas é exercido de forma 

interativa pelos entes federados, especialmente no que se refere à execução das competências 

comuns e concorrentes, não havendo predominância de um ordenamento sobre o outro. Os 

Estados-Membros complementam a política federal que tem como enfoque uma política 

descentralizada. 

 Interessante se faz observar que no caput do art. 24 não está incluído os Municípios, 

quando assim descreve: “Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre.” Essa exclusão dos Municípios é o argumento que alguns estudiosos 

usam para não considerá-los como entes federados, no entanto, isso não significa que estes 

estejam excluídos da partilha, sendo-lhes dado suplementar a legislação federal e estadual, no que 

couber, conforme dispõe o art. 30, II da Carta Magna, com o intuito de ajustar sua 

executoriedade às peculiaridades locais, enfatizando que sua competência não seria propriamente 

legislativa, mas administrativa: a competência de regulamentar leis. 

As matérias que podem ser objeto de legislação pela União, pelos Estados – membros e Distrito 

Federal são as seguintes: 

 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
II - orçamento;  
III - juntas comerciais; 
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IV - custas dos serviços forenses; 
V - produção e consumo; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IX - educação, cultura, ensino e desporto; 
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
XI - procedimentos em matéria processual; 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
XV - proteção à infância e à juventude; 
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 
 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

 

 Como dispõe HORTA, 325 a Constituição de 1988 distingue expressamente a legislação federal de 

normas gerais e a legislação estadual suplementar. Percebe-se com isso, a verticalização que a União 

detém em seu poder de legislar normas de cunho geral enquanto que aos Estados estabelece-se a 

possibilidade em virtude do poder suplementar de legislar sobre assuntos referentes aos seus 

interesses locais. 

 Sobre o tema discorre o mesmo autor: 

.a competência da União consistirá no estabelecimento de normas gerais, isto é, normas 
não exaustivas, e a competência dos Estados se exercerá no domínio da legislação 
suplementar (art. 24, §§ 1ª e 2°). A lei de normas gerais deve ser uma lei quadro, 
uma moldura legislativa. A lei estadual suplementar introduzirá a lei de normas 
gerais no ordenamento do Estado, mediante o preenchimento dos claros deixados pela 
lei de normas gerais, de forma a afeiçoá-la às peculiaridades locais. 326  

 

A legislação concorrente, não obstante as omissões, alargará o domínio dos poderes 

reservados aos Estados e certamente abrirá aos Estados um período de atividade legislativa 

profundamente diverso do período de retraimento dos poderes reservados, no qual viveram os 
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 Ibidem, p. 419. 
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Estados-Membros, em contraste com a plenitude dominadora dos poderes enumerados da 

Federação. 

 Interessante observar que, quando não existir a norma geral da União poderão os Estados 

exercer a competência plena ou supletiva, sendo certo que a superveniência de lei federal sobre 

normas gerais suspenderá a eficácia da norma estadual naquilo que lhe for contrário. Exercer a 

competência plena ou supletiva significa que os Estados e o Distrito Federal na ausência de 

normas gerais editadas pela União, poderão editar as aludidas normas gerais para atender às suas 

peculiaridades, as quais terão aplicação apenas em seu próprio âmbito territorial. Portanto, 

disciplinarão matérias de competência concorrente, editando as normas gerais inexistentes. 

 Ressalte-se ainda que, se por um momento a União foi inerte não legislando e por isso 

adveio legislação dos Estados-Membros ou do Distrito Federal, nada impede que a União exerça 

sua prerrogativa constitucional e edite normas sobre o mesmo assunto já tratado. Sendo assim, se 

a União editar supervenientemente a lei federal de normas gerais, esta prevalecerá sobre a lei 

estadual, suspendendo a eficácia desta no que lhe for contrário.  

 Surgirá o fenômeno da repristinação quando eventualmente vier a União a revogar sua lei 

federal de normas gerais, o que faz com que os dispositivos da lei estadual readquiram sua 

eficácia, voltando a regular a matéria.  

 No que diz respeito aos Municípios é interessante perceber que embora não esteja no rol 

do artigo supracitado, partilhando da competência legislativa concorrente de forma expressa, o 

art. 30, II, do mesmo Diploma, reza que, compete aos Municípios, suplementar a legislação 

federal e a estadual no que couber. 

 

 

c) Competência legislativa dos Estados-Membros 

 

 HOLTHE 327 define para os Estados-Membros quatro espécies de competências 

legislativas, são elas: remanescentes, compreendidas como aquelas não proibidas pela 

Constituição (art. 25 §1°, CF), ou seja, as que não forem da União, Municípios ou concorrentes; 

por delegação da União (art. 22, parágrafo único), quando a União através de lei complementar 

autoriza os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de sua competência 

privativa; concorrente-suplementar (art. 24 §§1° ao 4°) no âmbito da competência legislativa 

concorrente do art. 24, a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, deixando as normas 

específicas para os Estados-Membros legislarem; e enumerada, entendida como aquela 
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expressamente contemplada pala Constituição no que diz respeito ao espaço territorial do 

Estado-Membro, como por exemplo, o art. 18, § 4° (criação, incorporação, fusão e o 

desdobramento de municípios, por meio de lei estadual). 

 

d) Competência legislativa do Distrito Federal 

 

 O Distrito Federal detém as competências legislativas dos Estados-Membros e dos 

Municípios, entretanto, cabe ressaltar que nem todas as competências atribuídas aos Estados 

foram estendidas ao Distrito Federal. Assim, a competência para legislar sobre a organização 

judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública no Distrito Federal foi distribuída à 

União (CF, art. 22, XVII). Da mesma forma a competência para organizar e manter a polícia civil, 

a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal não pertence ao Distrito 

Federal, e sim à União (CF, art. 21, XIV). 

 

e)  Competência legislativa dos Municípios 

 

 Considerando o teor do art. 30, I e II da Constituição Federal de 1988, é possível 

identificar dois tipos de competências atribuídas aos Municípios: exclusiva e suplementar. A 

primeira, no art. 30, I, quando diz que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de 

interesse local. E a competência suplementar quando determina o inciso II do mesmo artigo que 

poderá os Municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Logo, esses 

entes poderão suprir as lacunas e omissões das legislações federais e estaduais, para ajustar sua 

execução às peculiaridades locais, sempre em favor do interesse local. 

Cumpre asseverar que o fim que se busca dentro da repartição de competências de que 

trata da chamada competência vertical enaltecida pela Constituição Federal de 1988 é tão 

somente o viés do federalismo cooperativo em vista a serem dirimidas as dificuldades enfrentadas 

pelo Estado brasileiro na busca do desenvolvimento como premissa de coordenar as ações 

através do planejamento. Isso porque não é plausível um Estado federal em que não haja um 

mínimo de colaboração entre os diversos níveis de governo. Faz parte da própria concepção de 

federalismo essa colaboração mútua.328 

 

  2.3.1.5 Federalismo Financeiro 

                                                           
328
 BERCOVICI, Gilberto. SIQUEIRA NETO, José Francisco. O art. 23 da Constituição de 1988 e as competências 

comuns. In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, ano 2, n. 6, abr/jun 2008, p. 52. 
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   2.3.1.5.1 Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar  

  

  Com o intuito de assegurar a coexistência harmônica entre as esferas políticas 

integrantes do Estado Federal, foram definidas regras que as blindassem de violações recíprocas e 

diferenciações indesejadas no campo tributário. O movimento pendular de centralização e 

descentralização da história do federalismo brasileiro demonstra que a Constituição de 1988 

optou pela descentralização, mas já indicou forte tendência centralizadora.  MARSHALL traduziu 

a importância dessas normas, ao dizer que o poder de tributar é o poder de destruir. 

 Nessa tendência entende-se que para a definição da estrutura tributária, e nela das 

competências dos diferentes níveis de governo, são levados em consideração os pressupostos 

teóricos, históricos e sua estruturação técnica formada pelos processos de reformas integrados ou 

isoladamente. Nesse sentido, o art. 150, VI, “a” da Carta Magna instituiu a imunidade recíproca, 

ao impedir que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam impostos sobre 

o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros.  Tal benefício extensivo às autarquias e às 

fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e 

aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes (art. 150, §2º).  De 

acordo com o §3º do mesmo artigo, as vedações mencionadas não se estendem à renda e aos 

serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 

empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas 

pelo usuário.  Dessa forma, percebe-se que a norma é bastante razoável, pois, caso contrário, 

estaria instituída uma concorrência desleal entre empresas públicas e privadas.  A imunidade 

implicaria tratamento privilegiado, contrário ao princípio da liberdade de iniciativa. 

 Ressalte-se que, a Constituição estabeleceu um sistema tributário com tributos causais e 

não-causais, a previsão é de que a imunidade é de impostos e não com relação aos tributos em 

geral. Além do que todos os entes federativos podem criar e arrecadar taxas, contribuições de 

melhoria e contribuições previdenciárias de seus servidores para a constituição de seus próprios 

regimes de previdência. Mas somente a União é dado instituir contribuições sociais, contribuições 

de intervenção no domínio econômico, contribuições no interesse de categorias profissionais ou 

econômicas, contribuições previdenciárias a serem pagas pelos trabalhadores da iniciativa privada 

para o custeio do sistema público de previdência e empréstimos compulsórios. 

 Prevê ainda no artigo 151, vedações específicas para a União, vejamos in verbis: 

Art. 151. É vedado à União: 
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que 
implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a 
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Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as 
diferentes regiões do País; 
II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos 
agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus 
agentes; 
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios. 

 

 O primeiro inciso visa coibir os privilégios e as distinções desnecessários entre os entes 

políticos da Federação, em razão de sua procedência ou destino, assegurando a unidade político-

econômica.  Ele é excepcionado apenas pela política de incentivos regionais, albergada pela nossa 

Constituição que, no entanto, deve ser compreendida racionalmente. Nesse sentido MACHADO 

teceu o seguinte comentário: “a regra estava na Constituição anterior. Não a ressalva. Houve por isto quem 

vislumbrasse nos incentivos fiscais ao desenvolvimento econômico regional uma possível lesão ao preceito 

constitucional. Agora a questão ficou afastada”. 329 

 Já no inciso III, sua disposição justifica-se em razão de que competente para isentar é o 

titular da competência para tributar.  Mas nem sempre a questão foi compreendida desta forma.  

Na Constituição pretérita, a União não era submetida à vedação do inciso em comento. 

 Infelizmente, a autonomia dos Estados para conceder a isenção de seus tributos originou 

a guerra fiscal.  Esta prática se dá via concessões de benefícios fiscais, financeiros e de infra-

estrutura para as empresas interessadas em investir ou transferir seus investimentos para o Estado 

concessor do benefício.  Os incentivos fiscais são dados pelo estado através de renúncia parcial 

ou total. 

 Ainda, o art. 152 veda que Estados, Distrito Federal e Municípios estabeleçam diferença 

tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.  

Essa regra, assim como a do art. 151, I, também está implícita no inciso III do artigo 19, que 

proíbe a criação de preferências entre quaisquer entidades da Federação. 

Dessa forma, nenhum tributo, com exceção do extraordinário de guerra e o empréstimo 

compulsório emergencial, compreendidos ou não em sua competência tributária, poderá ser 

instituído ou modificado para vigorar de imediato. Deverá sempre cobrar eficácia do princípio da 

noventena, e serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 

 Como se podem depreender princípios e imunidades são institutos jurídicos diversos, 

muito embora certos princípios expressos façam emanar e até reemanar imunidades implícitas. 

                                                           

329 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 274. 
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Isso porque muitas vezes a consagração de uma imunidade expressa é, muitas vezes, 

consequência lógica de um princípio fundamental. Do princípio federal resulta a imunidade 

recíproca, dedutível mesmo na ausência de recepção literal do texto, porque expressão da 

autonomia relativa dos entes estatais e de sua posição isonômica, logicamente dedutíveis. Deve-se 

notar que a expressão limitações ao poder de tributar alberga tanto princípios como imunidades. 

Muito embora existam competências tributárias próprias de cada ente federativo, a liberalidade 

para a criação das incidências nas unidades subnacionais não é plena, uma vez que a Constituição 

Federal estabelece a necessidade de Lei Complementar para várias situações (art. 146, CF), com o 

intuito de harmonizar a cobrança desses tributos, in casu, essa norma é o próprio Código 

Tributário nacional que foi recepcionado pela Carta Magna como Lei Complementar. No mesmo 

sentido, em virtude da simetria entre os entes federativos esta a regulamentação dos tributos de 

natureza estadual (ICMS) e municipal (ISS). 

 

 

   2.3.1.5.2 Competências Tributárias: Privatividade e Indelegabilidade 

 

 Dentre as características das competências tributárias estão a privatividade, a 

indelegabilidade, a incaducabilidade, a inalterabilidade, a irrenunciabilidade e facultatividade do 

seu exercício.  Dentre estas características, destacaremos as duas primeiras que importam ao 

nosso estudo. 

 A competência para instituir impostos no Brasil é dividida por cada um dos entes 

federativos. Dessa forma à União foi dada a competência para instituir os impostos previstos nos 

arts. 153 e 154 da CF, aos Estados e ao distrito Federal instituir os impostos previstos no art. 155 

da CF e aos Municípios os impostos previstos no art. 156 da Carta Magna.  A privatividade é 

conseqüência lógica da outorga de áreas de tributação próprias e inconfundíveis a cada pessoa 

jurídica de direito público interno.  Nesse sentido, quando um ente político recebe a competência 

para criar privativamente determinado tributo, as demais pessoas políticas ficam automaticamente 

impedidas de criá-lo. 

 Dessa forma, ELALI manifesta-se dizendo: “assim, justamente para proteger o sistema federativo 

brasileiro, o constituinte de 1988 se preocupou em fixar os contornos de atuação impositiva de cada entidade 

federativa, tratando-se a discriminação de competências impositivas de uma garantia do próprio sistema”. 330 
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 Já indelegabilidade, positivada no art. 7º do Código Tributário Nacional, reside na 

impossibilidade de o ente que recebeu a competência transferi-la a terceiros.  As competências 

outorgadas pela Constituição não são bens disponíveis, não podem ser transacionadas, gratuita ou 

onerosamente, pelas pessoas públicas nelas investidas.  Admitir a delegação de competência para 

instituir tributo é o mesmo que admitir alteração constitucional por meio de norma inferior. 

Disso resulta que somente a pessoa jurídica de direito público que recebeu da Constituição 

Federal determinada competência tributária pode sobre ela legislar.  As funções de arrecadar ou 

fiscalizar tributos, de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 

tributária, entretanto, podem ser atribuídos a quaisquer outras pessoas jurídicas de direito 

público, e a simples função de arrecadar pode ser atribuída até as pessoas de direito privado. 

 

 

   2.3.1.5.3 Repartição de Receitas 

 

 A repartição de receitas é assim exigência da própria estrutura federal, para assegurar o 

convívio dos ordenamentos jurídicos que compõem o Estado Federal. 331 Estabelecido de forma 

a aumentar as entradas nas entidades políticas periféricas, e, assim, permitir uma maior autonomia 

financeira, de modo que a arrecadação de alguns impostos, e somente deles, não é totalmente 

apropriado pela unidade federativa que o arrecada, pois é repartida com os demais entes 

federativos, o sistema federal de transferências fiscais abrange as participações direta e indireta de 

uma pessoa política no produto da arrecadação de outra. 

 Tal sistema constitui assim de um federalismo participativo ou cooperativo. Existem 

assim duas formas de participação a repartição direta, quando se redistribui o que foi recebido 

diretamente por uma unidade federada à outra. No campo da participação direta, os Estados e o 

Distrito Federal têm direito ao imposto de renda (IR) retido na fonte sobre rendimentos pagos 

por eles, suas autarquias e fundações; e a 20% do produto da arrecadação do imposto que a 

União instituir no exercício de sua competência residual (art. 157 da CF). 

 Para os Municípios pertencem o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos 

pagos por eles, suas autarquias e fundações; 50% – ou 100%, caso fiscalizem e cobrem o tributo 

– do Imposto Territorial Rural (ITR), relativamente aos imóveis rurais situados em seus 

territórios; 50% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) licenciados 

em seus territórios; e 25% do ICMS estadual, sendo 3/4 destinados a cada Município onde 

ocorreu o fato gerador do imposto, e 1/4 segundo dispuser lei estadual (art. 158). 
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 Já a repartição indireta é aquela através da qual se redistribui o que foi recebido para 

outras unidades federadas, mediante um sistema denominado de Fundos de Participação. Ocorre 

por meio da distribuição de 47% do produto da arrecadação dos Impostos federais sobre 

Produtos Industrializados (IPI), e sobre renda e proventos de qualquer natureza – sendo metade 

para cada ente federativo, por meio Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

(FPE), o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Fundo das Agências Regionais de 

Fomento (art. 159, I). 

 Os Estados e o Distrito Federal têm, ainda, direito a 10% do produto da arrecadação do 

IPI, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados (art. 

150, II), sendo que nenhum pode receber mais do que 20% do montante (art. 150, §2º).  Do que 

for recebido por cada Estado, 25% devem ser destinados aos respectivos Municípios (art. 150, 

§3º). 

 A Emenda Constitucional nº. 42/03 acrescentou ainda que do produto da arrecadação da 

CIDE - contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente sobre a exploração e 

comercialização de derivados de petróleo, 29% deve ser destinada aos Estados e ao Distrito 

Federal, para que invistam em programas de infra-estrutura de transportes (art. 150, III), e do 

total que couber a cada Estado, sejam destinados 25% aos seus respectivos Municípios. 

O sistema de Fundos de Participação, ponto culminante do Federalismo Cooperativo, é definido 

por um conjunto de leis complementares que visam promover o equilíbrio sócio-econômico 

entre os entes subnacionais, tomando como base a relação entre a população x riqueza de cada 

unidade federativa, visando redistribuir a arrecadação efetuada. Compete ao Tribunal de Contas 

da União proceder ao calculo do valor a ser distribuído a cada ente federativo, por meio de um 

sistema de cotas. 

 O artigo 160 pretende impedir que as entidades políticas doadoras restrinjam ou 

retenham a distribuição de recursos prevista na Constituição Federal. É o chamado fundo 

compensatório, onde os estados prevêem uma imunidade tendo em vista sua arrecadação do IPI.  

De certa forma, essa é mais uma vedação de natureza federativa, cujo objetivo seria impedir 

relações de dominação-submissão, que alguns estados possuem em virtude de sua força 

exportadora.  Contudo, são previstas exceções nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 

160.  A primeira condiciona a entrega dos recursos ao pagamento dos créditos do doador, com o 

intuito visível de evitar o calote, e a segunda, vincula parte dos recursos a ações e serviços 

públicos de saúde. Tal dispositivo condiciona-se a expressa vedação de negociação na entrega das 

parcelas pertencentes a estados e municípios, providencia salutar, visto que a União condicionava 
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o uso de processos de entrega desses recursos a obtenção de vantagens políticas, o que favorecia 

a corrupção, em beneficio de poucos. 

 As transferências de receitas como forma obrigatória aos Estados e aos Municípios 

representam importante ajuda financeira.  Isso porque no Brasil, em matéria de finanças públicas, 

o que se observa pragmaticamente, é que poucos Estados conseguem sustentar a própria despesa, 

é a maioria tem sérios problemas de endividamento. Para os municípios, o quadro apresenta 

nuance ainda mais acentuadas: 89% dos Municípios arrecadam menos de 100 mil reais por mês, e 

sobrevivem muito mais das transferências de recursos de fundos constitucionais. 

 O maior dilema existente em sede de federalismo cooperativo esta o financiamento da 

União por meio das contribuições e do próprio desvio de recursos do Federalismo Participativo. 

Isso devido à centralização da arrecadação de vários impostos que devem ser partilhados por 

força da Constituição. Aumentou significativamente o interesse em aumentá-los, criando ou 

majorando outras espécies tributárias que não detém este compartilhamento. Dessa forma, goza 

da possibilidade de criar contribuições, com o intuito de aumentar a arrecadação própria da 

União. Tal procedimento cria várias distorções, porque enseja o não compartilhamento da receita 

por parte dos outros entes federativos, além desses recursos serem alocados para outras 

finalidades. Disso resulta que a arrecadação como um todo aumentou de forma significativa, no 

entanto o resultado dessa arrecadação não são compartilhados com Estados e Municípios na 

mesma proporção o que acaba por enfraquecer a sistemática do federalismo cooperativo e o 

próprio ordenamento jurídico. 

 ELALI assim manifesta-se sobre a temática:  

a União, por possuir a competência relativa às contribuições, vem instituindo 
diferentes tributos que, em verdade, não se caracterizam como contribuições, [...] 
porquanto além de desnaturar a espécie tributária em si, que deve manter um mínimo 
de referibilidade com a atuação estatal e/ou com a fonte de receita, não se transfere aos 
demais entes parte do montante arrecadado, por não se qualificar como ‘imposto’. 332 

 

 Disso resulta que há certo desequilíbrio do poder tributante da União em relação aos 

entes subnacionais, passando àquela a ter aquela maior poder centralizador para determinar os 

rumos da Federação. Tal realidade repercute nos problemas de ordem financeira dos outros entes 

federativos, que ficam cada vez mais dependentes da União, por meio das transferências 

voluntarias dos recursos federais e das transferências intergovernamentais, à margem do 

equilíbrio fiscal implantado pela Constituição.  

Face ao exposto, pode-se afirmar que a federação brasileira é fortemente centralizadora, à União 

deve cumprir um papel de tutor dos outros entes federativos no âmbito financeiro, fiscalizando 
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suas contas e limitando sua capacidade de dispor de receitas. No entanto tal manejo por parte do 

governo central acaba por dilapidar a descentralização pretendida pela República, que surgiu em 

decorrência dos anseios federalistas. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

A PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO NO FEDERALISMO BRASILEIRO 

 

 

 3.1 DESENVOLVIMENTO: A REINVENÇÃO DE UM CONCEITO 

 

O conceito de desenvolvimento é retirado da matriz des-envolver que significa fazer crescer 

ou medrar; fazer que progrida; fazer uso de; pôr em prática; empregar; dar origem a;333, e, em seu sentido 

material quer dizer efetuar o desenvolvimento de (uma expressão analítica); dessa forma conclui-se que 

desenvolver é a representação duma expressão analítica mediante uma soma finita ou infinita de 

parcelas que se obtêm por meio de regras apropriadas. 

O conceito técnico de desenvolvimento surgiu nas ultimas décadas do século XX, 

suplantada pela necessidade de promover a estabilidade econômica dos países que estavam 

assolados pela desordem financeira causada pelas Guerras Mundiais. A partir desse momento 

surge o interesse pelo tema do desenvolvimentismo, em especial por sua vertente econômica, no 

intuito de aferir ou mensurar como os diversos países acompanhavam seu progresso ou 

retrocesso. Nessa perspectiva, a questão que ora se apresenta consiste em investigar em que 

dimensão e sob quais condições as instituições revelam e reforçam o modelo de Estado Federal 

Cooperativo com vistas à promoção do desenvolvimento. 

O tema passou a atrair inicialmente a atenção dos economistas, seja nas academias, seja na 

pragmática profissional, no entanto o assunto transborda do campo científico e passa a pauta 

política dos Estados, em virtude das discrepâncias havidas pelos níveis de renda ou pela qualidade 

de vida das nações. De antemão convém destacar que desenvolvimento não é um conceito 

jurídico, no entanto em virtude de sua interdisciplinariedade diversos são os entendimentos 

acerca da conceituação desse termo. 

Durante o século XVI, com o surgimento dos Estados nacionais, os economistas da 

época relacionavam o termo com o poder do Estado. Dessa forma, a política expansionista, o 

mercantilismo e um forte poder militar eram considerados pilares fundamentais para a 

concretização do desenvolvimento, quando não o próprio desenvolvimento em si. 334 

                                                           

333 Conforme o dicionário Aurélio. 
334 BARRAL, Welber. Direito e Desenvolvimento: um modelo em análise. In: BARRAL, Welber (org.). Direito e 
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Foi, então, SMITH, em Riqueza das Nações, quem sintetizou, e melhor, organizou as 

ideias acerca de desenvolvimento. O autor passou a analisar o poder do Estado não mais do 

ponto de vista militar, mas sim do econômico. Como consequência direta, o Estado rico era 

considerado desenvolvido. Aliado a isso, refletindo as ideias liberais dominantes à época, tinha-se 

a concepção de que para um Estado conseguir se desenvolver deveria permitir a existência de um 

livre mercado, considerado o melhor caminho para a aferição de riquezas. 335 

A aproximação do desenvolvimento com a economia perdurou por muito tempo com 

alterações em alguns de seus contornos. Entretanto, MARX, juntando o desenvolvimento ao 

funcionamento do mercado, observou a questão com outro viés, até então não analisado, qual 

seja, o das falhas de mercado. 336 

SCHUMPETER, outro importante teórico do desenvolvimento, analisado-o ainda sob a 

ótica econômica, entende que ele é visto como um processo de mudanças endógenas da 

economia, que modifica estado de equilíbrio previamente existente. 337 Já KEYNES, com sua 

severa crítica ao período que antecede a crise de 1929 338 manteve essa relação, destacando 

efetivamente que para haver desenvolvimento, seria indispensável compreender que o poder 

econômico não deveria ser completamente monopolizado pelo Estado, devendo estar, também, 

sob o controle do consumidor, com o fito de ser responsável pela circulação de riquezas. 339 

No Brasil, o idealizador do movimento desenvolvimentista foi Celso Furtado, sob a 

mesma ótica vigente quanto à confluência entre o desenvolvimento e a economia, incluindo na 

                                                           

335 Ibidem, p. 34. 
336 Barral ao discutir critérios para a promoção do desenvolvimento intervenção estatal, aponta que “o conceito de falhas 
de mercado é correlato à da falha intervenção do Estado”. A falha da intervenção do Estado ocorre pela irresponsabilidade, 
pela corrupção, pela falta de presciência, pela restrição ao próprio funcionamento do mercado. Continuando. 
Advém a isso como pressuposto dessas falhas de mercado que, há de se aceitar que existam falhas inerentes ao 
próprio funcionamento do mercado. Ao contrário do que muitos economistas neoclássicos imaginam, o mercado 
não é uma instituição perfeita e seu poder de auto-regulamentação é bastante frágil em momentos de crises 
econômicas. São fatores que determinam essas falhas de mercado: em primeiro lugar, a falta de confiança no 
mercado, ou seja, na medida em que o mercado não é confiável, na medida em que, por exemplo, existe um 
incentivo à inadimplência, há uma falha de mercado (...).  
Outro impacto ético se refere à compreensão, por parte das empresas, de sua relevância numa dada comunidade. A 
depender da dimensão da empresa, ela pode ter um impacto extremamente negativo ou positivo no nível de 
emprego, na questão ambiental, na renda da região, na promoção, por exemplo, do aprendizado da coletividade. A 
falta de compreensão, ou de incentivo, ao maior comprometimento com os interesses da comunidade (em outras 
palavras, a ausência de capital social) pode também ser indicada como outra falha de mercado. 
A terceira falha de mercado é o problema dos grupos de pressão, ou seja, quando alguns setores da sociedade 
conseguem arranjar poder político, por exemplo, conseguem açambarcar uma parte da renda da sociedade que não é 
proporcional à produção que eles geram. Esta falha deve ser combatida por meio de normas claras de transparência 
nos negócios e por mecanismos restritivos – como normas de antitruste ou regras contra insider trading”. (BARRAL, 
Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: BARRAL, Welber (org). Direito e desenvolvimento: análise da ordem 
jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p. 46 e 47). 
337 BERCOVICI. Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 45. 
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 Ibidem, p. 45. 

339 BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: BARRAL, Welber (org). Direito e desenvolvimento: 
análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p. 35. 
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sua análise que, não apenas fatores externos influenciavam no desenvolvimento, mas também o 

ambiente de crescimento econômico como finalidade. 340 Ele percebeu que o desenvolvimento 

não é qualquer coisa a que estão fadadas todas as nações. FURTADO demonstrou o que hoje se 

apresenta como evidente, mas que, no entanto, até então, não fora cogitado: de que não há 

garantia de que todos os países conseguirão alcançar o desenvolvimento com o passar do tempo. 

Dessa forma, passa então a enxergar o desenvolvimento não como uma etapa garantida 

na evolução histórica de uma nação, mas na consideração de que o subdesenvolvimento é uma 

fase necessária e intermediária, que antecede ao estágio de desenvolvimento.341 Como 

conseqüência dessa análise o cientista político estabeleceu o exame de que, ainda que se conceba 

o desenvolvimento apenas sob o aspecto econômico, ainda assim existirão situações que 

impedirão a sua efetivação. 

Percebe-se dessa forma que para uma arrancada do desenvolvimento, seria importante 

aumentar o setor avançado da economia na conceituação de CARDOSO, porque traria como 

consequência o aumento da classe média, dos setores de serviços e da indústria de transformação, 

fazendo com que essa parcela da população faça parte dos resultados econômico, político, social 

e jurídico do país, levando assim a um desenvolvimento 342 mais eficaz. 

Recentemente, o desenvolvimento não era mais analisado somente pela ótica econômica, 

mas passou a ser fruto da evolução de um conceito ainda mais amplo – a liberdade, delineada no 

pensamento de SEN, onde ressalta a existência de fatores extra-econômicos intrínsecos a noção 

de desenvolvimento. Argumenta que a expansão desses fatores consiste na combinação de um 

conjunto de elementos, quais sejam o econômico, o político, o jurídico e o social, sendo cada qual 

apresentado numa perspectiva da liberdade.  

SEN entende ser o desenvolvimento um processo amigável, descortinando-o como um 

processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. 343 Considera que essa expansão das 

liberdades humanas dependem também de outros determinantes, como as disposições sociais e 

econômicas e os direitos civis, como um fim primordial e o meio do desenvolvimento, daí surge a 

divisão proposta por ele em liberdades reais ou substantivas e liberdades instrumentais. 

As liberdades reais, apontadas como o fim do subdesenvolvimento, abarcam capacidades 

e necessidades elementares com o fito de garantir que as demais sejam usufruídas, como por 

exemplo, ter condições de evitar privações como a fome, a desnutrição, a morte prematura, bem 

como as liberdades relacionadas a saber ler, ter participação política e liberdade de expressão. Já 
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341 Ibidem, p. 36-38.  
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343 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 
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as liberdades instrumentais são tidas como o meio do desenvolvimento, referem-se às condições 

dadas para que as liberdades substanciais possam ser concretizadas. 344 

Um modelo para essa afirmação está na capacidade agente das mulheres com o esforço de 

obter um tratamento mais justo e sua ilação com o fim ao desenvolvimento. Todavia, esta 

liberdade real não pode ser concretizada se não forem implementados os meios para a sua 

efetivação, como escola tendo em vista a alfabetização, e a participação na força de trabalho para 

angariar renda, as quais ensejam a emancipação feminina. Esta seria uma liberdade instrumental 

no caso apresentado, ou seja, sem ela a liberdade real não possui efetividade, mas este é o grande 

desafio de implementação, visto que na prática o administrador público, com limitação de 

recursos terá que fazer escolhas em quais políticas deverá ser dado prioridade. 

Sem a análise dessas relações não se pode conceber o desenvolvimento apenas um de 

seus elementos, ou seja, ver o desenvolvimento como expansão de liberdade substantivas 

dirigindo a atenção para os fins que o tornam importantes, em vez de restringi-la a alguns dos 

meios que, inter alia, desempenham um papel relevante no processo, 345 o que implica dizer que 

este não será alcançado apenas com o crescimento econômico em detrimento dos outros 

elementos, isto é, as liberdades políticas, sociais e jurídicas, estas instrumentais por excelência, 

além é claro da proteção ao meio ambiente. 346 

A liberdade não pode produzir uma visão do desenvolvimento que se traduza 

prontamente em alguma fórmula simples de acumulação de capital, abertura de mercados, 

planejamento econômico eficiente. O princípio organizador é a abrangente preocupação com o 

processo de aumento das liberdades individuais e o comprometimento social de ajudar para que 

isso se concretize. A Liberdade é conceito multiforme, que envolve considerações sobre 

processos e oportunidades substantivas. 

Nesse tema é que está uma das maiores contribuições da obra de SEN, onde os fatores 

extraeconômicos não são mais enxergados somente como instrumentos necessários para a 

concretização do crescimento econômico, antes considerado sinônimo de desenvolvimento. 

Dessa forma as liberdades não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento mas também 

meios principais vez que aqueles elementos instrumentais como o crescimento econômico, são 

fatores que constituem o desenvolvimento, são também fins e meios do desenvolvimento, 

                                                           

344 Ibidem, p. 52. 
345
 Ibidem, p. 18. 
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bastantes para a sua efetivação, porque as liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às 

outras. 347 

Dessa forma vê-se que diferenças há em distinguir o que vem a ser desenvolvimento do 

que seja crescimento econômico. Essa ressalva constitui de um dos temas mais aguçados sobre a 

temática, visto que é através do crescimento do mercado que podemos ver os resultados que ele 

possa vir a produzir em prol do desenvolvimento. BERCOVICI afirma que, em não se 

observando nenhuma mudança, seja social ou no sistema produtivo, não se está diante de um 

processo de desenvolvimento, mas apenas de modernização. Com isso, preserva-se o 

subdesenvolvimento, agravando-se a concentração de renda. 348 

O autor descreve que o crescimento sem desenvolvimento é aquele que ocorre com a 

modernização, ou seja, sem qualquer mudança nas esferas econômicas e sociais, destacando ainda 

que o conceito de desenvolvimento compreende necessariamente o de crescimento, mas 

superando-o,349 visto que só pode ocorrer com a transformação das estruturas sociais. 350 Daí 

destaca o seu pensamento onde não existem fases de desenvolvimento, o subdesenvolvimento é 

uma condição específica da periferia, não uma etapa necessária do processo de ‘evolução natural’ 

da economia. 351 

NUSDEO lembra que o crescimento econômico, da mesma forma que o 

desenvolvimento, representa uma maior disponibilidade de bens e serviços sem refletir em uma 

mudança estrutural e qualitativa da economia e da sociedade. O crescimento é, no pensamento 

do autor, um caminho, um itinerário, uma passagem de um estado de coisas para outro e não 

processo estável e perene. 352 E conclui que o desenvolvimento exige e impõe a colaboração de 

uma política econômica decidida e consistente, para que ele possa se implantar e venha a fazê-lo 

com o mínimo possível de custos sociais. 353 

Reiterando, SACHS entende que o desenvolvimento pode ser includente e excludente, 

quando destaca que o conceito de desenvolvimento é multidimensional e que os seus objetivos 

devem ser sempre sociais e éticos, 354 numa condicionante ambiental explícita, onde o 

desenvolvimento sustentável caracterizará o princípio da solidariedade, presente nas futuras 

gerações, e o crescimento econômico terá um valor apenas instrumental, na medida em que os 
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objetivos do desenvolvimento vão bem além da mera multiplicação da riqueza material, sendo 

pois, o crescimento mera condição necessária para se alcançar as recompensas do 

desenvolvimento humano que vão muito além da melhora direta da qualidade de vida, incluem a 

influência sobre as habilidades produtivas das pessoas sobre o crescimento econômico em uma 

base amplamente compartilhada. 355 

Dessa forma, vê-se que o desenvolvimento depende do crescimento pra ocorrer, muito 

embora o inverso não aconteça, é que o conceito de desenvolvimento, assegura-lhe dimensão não 

apenas quantitativa, mas também qualitativa, visto que a ênfase recai no aumento da 

produtividade, aliada à conservação dos recursos naturais, em virtude de sua aplicabilidade na 

seara ambiental, sob a titulação de desenvolvimento sustentável, cujas perdas crescentes pelo 

estimulo do mau desenvolvimento 356 deva ser considerado contribuição negativa ao produto 

interno bruto – PIB,357 as contas nacionais, o crescimento das desigualdades regionais, o 

desemprego, a pobreza, a corrupção e a concentração de renda. 358 Tal esforço exige mudanças 

culturais de comportamento, inovação tecnológica e uma poderosa rede de cumplicidade que se 

irradie nos planos global, nacional e local, na ênfase de uma cooperação intergovernamental, um 

tema que extravasa o campo meramente econômico, mas busca um novo habitat cientifico, na 

análise institucional sob o aspecto político, social e jurídico, onde certamente irá florescer.  

A Declaração de Estocolmo em 1972 trouxe em sua pauta o direito ao meio ambiente e 

contou com novos paradigmas na difusão de sua preservação, diz em seu texto que O homem tem o 

direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida adequadas num meio ambiente de tal 

qualidade que lhe permita levar uma vida digna e gozar do bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras (...).  

                                                           

355 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004, p. 171. 
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totalidade ou o conjunto de todos os bens e serviços disponibilizados aos habitantes de um dado país ou região em 
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algumas perspectivas. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (coord.). Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, 
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Desenvolvimento como Liberdade. (SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. São Paulo: 
Editora Garamon, 2004, p. 81). 
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 Já o termo Desenvolvimento Sustentável foi introduzido pela Comissão de Brundtland, que 

produziu o Relatório Nosso Futuro Comum em 1987, pela Comissão Mundial para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento da ONU, nesse documento os governos signatários se 

comprometiam em promover o desenvolvimento econômico e social em conformidade com a 

preservação ambiental. Nele o desenvolvimento sustentável foi considerado como um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às 

necessidades e aspirações futuras... é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de 

as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. 359 

Nesse relatório foi cunhada a clássica definição de desenvolvimento sustentável: o 

desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

terem suas próprias necessidades atendidas. 

 É importante ressaltar que no relatório há pelo menos quatro sentidos que quando 

combinados ensejam a construção do desenvolvimento sustentável, tendo como paradigma a 

questão econômica e social. São eles: i) o sentido ético, onde está em jogo a vida dos seres e da 

própria espécie humana (gerações futuras); ii) o sentido temporal, que determina a necessidade de 

planejar a longo prazo, firmando o princípio da precaução; iii) o sentido social, que expressa o 

consenso de que somente uma sociedade sustentável pode produzir o desenvolvimento 

sustentável; e, iv) o sentido prático, que reconhece iminente a mudança de hábitos de produção de 

consumo e de comportamentos. 

O documento teve como principal recomendação à realização da conferencia mundial 

para direcionar os assuntos ambientais, tendo como pauta a necessidade de redefinir o conceito 

de desenvolvimento, que este processo sócio-econômico fosse incluído e assim a deterioração do 

meio ambiente fosse detida. Esta nova definição poderia surgir somente com uma aliança entre 

os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Esses foram os antecedentes que culminaram 

com a Rio - 92. 

Em 1992, mais de 180 governos reuniram-se na cidade brasileira do Rio de Janeiro para a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), que 

ficou conhecida como Conferência da Terra, um evento singular que se tornou um marco histórico 

para a humanidade.  

Os objetivos fundamentais da Conferência eram conseguir um equilíbrio justo entre as 

necessidades econômicas, sociais e ambientais das gerações presentes e futuras e firmar as bases 

para uma associação mundial – aliança - entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
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assim como entre os governos e os setores da sociedade civil, enfocadas na compreensão das 

necessidades e os interesses comuns. 

Nesta Conferência, os representantes dos governos e dos Estados, a sociedade civil e de 

organizações não-governamentais, aprovaram três acordos que deveriam fundar: i) A Agenda 21; 

ii) A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; e, iii) A Carta da Terra. 

Este de singular importância, equivalente a Declaração Universal dos Direitos Humanos para a 

área Ambiental, cujo preâmbulo traz os seguintes dizeres:  

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em 
que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada 
vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e 
grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma 
magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma 
comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma 
sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos 
universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, 
é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para 
com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações. (A Carta 
da Terra, 2004).  

 
Em 2002, foi realizado em Johanesburgo o fórum internacional com o nome de Cúpula 

Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10 e que integra o conjunto de iniciativas da ONU 

para reduzir em metade o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, bem como 

questões importantes sobre fornecimento de água, energia, saúde, agricultura e biodiversidade. 

Dessa forma, podemos concluir que o desenvolvimento, tem como uma de suas bases a 

observância de novos paradigmas e de novos valores que dominam a economia de mercado, nas 

quais devem ser integradas as dimensões sociais, econômicas, ambientais e institucionais, isso é o 

que resumidamente pode-se chamar de desenvolvimento sustentável, esse visando à qualidade de vida 

das presentes e futuras gerações. 

A proposta prioritária do desenvolvimento sustentável é a redução das desigualdades 

sociais que, cada vez mais, separam países pobres – subdesenvolvidos, dos países ricos - 

desenvolvidos, criando disparidades intransponíveis entre nações bem como entre regiões, 

estados e municípios de um mesmo país. É imperativo dentre os indicadores de desenvolvimento 

vise o aperfeiçoamento da dimensão social, ambiental, econômica e institucional como fim último 

e essencial de garantia de vida com qualidade para todos. 

O conceito desenvolvimento sustentável sinaliza uma alternativa às teorias e aos modelos 

tradicionais do desenvolvimento, desgastadas numa série infinita de frustrações. Segundo 

CAVALCANTI, sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem continuamente condições iguais ou 

superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema. Tal conceito equivale à 
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idéia de manutenção de nosso sistema de suporte da vida. Basicamente, trata-se do 

reconhecimento do que é biofisicamente possível em uma perspectiva de longo prazo. 

Dessa forma, por tudo o que descrevemos vemos que o conceito de desenvolvimento é 

uma dinâmica multidisciplinar que está em construção. O ponto de partida foi o compromisso 

político internacional, que construiu um modelo de desenvolvimento em novas bases, que 

compatibilizasse as necessidades de crescimento econômico com a redução das disparidades 

sociais, a conservação ambiental com orientação política institucional. O novo desafio implica 

avocar os princípios e premissas que devem orientar a sua implementação, bem como a força 

coordenada de ações possíveis em que os atores pactuam gradativa e sucessivamente novos 

consensos rumo ao futuro que se deseja sustentável.  

Em vista disso, convém demonstrar, pelo menos em síntese, é que novos problemas 

exigem novas soluções. Já dizia HÄBERLE, 360 O tipo do Estado Constitucional ocidental livre e 

democrático não é, como tal, imutável. As instituições jurídicas tal como o homem - nascem, crescem e 

morrem – e em seu declínio já se veem substituídas por outras mais adaptadas às realidades 

emergentes.  

 

 

3.2 O CONCEITO DE DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 

 

As interconexões entre os diversos aspectos das teorias desenvolvimentistas desde o 

último quartel do século XIX, com suas análises focadas na realidade requerem uma construção 

jurídica do processo de desenvolvimento encarado como parte dessa realidade ligada à expansão 

da economia, do progresso social, do enriquecimento político e dos outros tantos tipos de 

desenvolvimento que se completam e se reforçam mutuamente. 

Há ainda divergências entre Ocidentais e os países do Sudeste Asiático acerca do núcleo 

conceitual direito ao desenvolvimento. Esse debate remonta ao relativismo e universalismo dos 

direitos humanos, porque cada cultura influencia no produto da construção histórica de seu 

povo. Vê-se dessa forma que há um desdobramento dos direitos humanos para o direito ao 

desenvolvimento, visto que são identificados pela matriz comum crescimento econômico. 

Para os orientais os Governos devem dar prioridade ao desenvolvimento, em detrimento 

dos demais direitos humanos, devendo ser livres para traçar as diretrizes de desenvolvimento, 
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independentemente das implicações que estas poderão trazer aos direitos humanos. 361 Na 

perspectiva ocidental, o direito ao desenvolvimento não se sobrepõe ao demais direitos humanos, 

mas sim, fortalece e complementa o elenco dos direitos humanos. 362 

Dessa forma, trabalhar com o conceito de direito ao desenvolvimento como algo novo, 

enseja ser ele um conceito em construção e de contorno complexo, que há de inseri-lo num 

universo mais amplo e mundializado, não o circunscrevendo a uma categoria identificada 

simplesmente a realidades regionalizadas ou estruturas locais autônomas e circunscritas. 363 

Neste ínterim, tratar da aplicação do conceito de desenvolvimento ao campo do Direito é 

uma das premissas da renovação da relação existente entre o desenvolvimento e o Direito, 

principalmente no âmbito da Constituição Federal de 1988, 364 abordando, assim, não apenas 

como norma programática ou direito humano inalienável, mas uma postura pró-ativa dos 

princípios norteadores do direito ao desenvolvimento. Algo que possa ser proposto com o intuito 

de unir-nos – todos, num compromisso global comum da tarefa do desenvolvimento sustentável. 

De forma clara a ética global é um componente inseparável dessa empresa, a ciência é um 

método que nos fará caminhar em busca desse objetivo comunitário.  

Mas vem a indagação, que princípios norteadores são esses que se traduzem no direito ao 

desenvolvimento? Para SALOMÃO FILHO 365 os princípios que devem reger esse esforço 

desenvolvimentista, são a um tempo instrumento e consequência da difusão do conhecimento 

econômico alicerce do desenvolvimento econômico. 

Tais princípios regulatórios desenvolvimentistas são: i) a idéia de redistribuição como 

instrumento para o desenvolvimento; ii) a diluição dos centros de poder econômico e político e a 

consequente difusão de informação e conhecimento por toda a sociedade; e, iii) o estímulo a 

cooperação, ponto fundamental, pois vislumbra a perspectiva de eliminar o individualismo 

exacerbado, 366 e o incentivo a estruturas e institutos cooperativos que trazem um efeito 

                                                           
361
 DELGADO, Ana Paulo Teixeira. O Direito ao Desenvolvimento na Perspectiva da Globalização: Paradoxos e Desafios. São 

Paulo: Renovar, 2001, p. 110. 
362
 Ibidem, p. 111. 

363
 WOLKMER, Antônio Carlos, WOLKMER, Maria de Fátima s. Direitos Humanos e Desenvolvimento. In: BARRAL, 

Welber (org). Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora 
Singular, 2005, p. 68.  
364 A tendência à constitucionalização de questões consideradas importantes pode ser, portanto, parcialmente 
creditada às incertezas decorrentes das mudanças recentes. No caso do Brasil, também parece refletir uma reação ao 
descaso do regime anterior em relação aos dispositivos e constrangimentos constitucionais. Dessa tendência à 
constitucionalização resultou uma Constituição que regula não apenas princípios, regras e direitos – individuais, 
coletivos e sociais -, mas também um amplo leque de políticas publicas. (Cf. Celina Souza. Federalismo, Desenho 
Constitucional e Instituições Federativas no Brasil Pós-1988. Curitiba: Revista de Sociologia Política, jun/2005, p.109). 
365
 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (coord.). Regulação e 

Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 38. 
366
 O aspecto central de seus interesses era o indivíduo e suas iniciativas, a atividade estatal tem um aspecto reduzido 

e previamente reconhecido, sendo, pois, negativo, onde toda intervenção estatal enfraquece a independência e a 
iniciativa individual civil ou pessoal e visa assegurar a liberdade econômica dos indivíduos exercitada no âmbito 
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extremamente positivo porque permitem o exercício da democracia com comparações 

interpessoais de utilidades diretas. 

Embora os princípios da ordem econômica apresentem incongruência por valorizar 

princípios díspares, como exemplo os ditames da justiça social e a livre concorrência e livre 

iniciativa, e oferecer mínima direção concreta à atuação dos agentes no processo da ordem 

econômica, os princípios básicos do art. 170 da Constituição de 1988 apresentam liberalidades 

oferecida à sociedade, conquanto se possa argumentar teoricamente acerca de sua convivência 

harmoniosa no mundo jurídico, onde um é observado, o outro queda diminuído. 367 

GRAU afirma que a definição por um ou por outro se dá na interpretação e aplicação 

concreta dos princípios, verdadeira revelação de seu conteúdo, onde devem ser levados em conta 

aspectos históricos a considerar as necessidades sociais do país, 368 ou seja, na sua identificação a 

Constituição elege os direitos passíveis de ser vivenciados por todos os cidadãos igualmente, no 

entanto eles dependem para a sua existência enquanto fundamentos da cidadania de uma 

delimitação não estritamente jurídica, mas também política de quem interpreta, legisla ou executa. 
369/370 

Cumpre asseverar que em sede de política econômica apenas a democracia direta é eficaz, 

isso porque a falta de mecanismos sócio-econômicos dirigidos a planificados com o intuito de 

garantir e concretizar esses direitos formal e institucionalmente na ordem jurídica ainda caminha 

a passos curtos. Razões ainda existem para que o Estado conduza essas contradições entre a 

declaração dos direitos e liberdades e sua real efetivação, e isso acontece justamente pela ausência 

de uma sociedade democrática 371 econômica. 372 

                                                                                                                                                                                     

restrito do mercado capitalista. (Cf. STRECK, Lênio Luiz. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 56). Para a teoria desenvolvimentista essa concepção filosófica é impensável e 
historicamente errônea, visto que é impossível pensar o desenvolvimento econômico sem a distribuição dos seus 
frutos. (Cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (coord.). 
Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 39). 
367
 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 37-41. 

368
 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 194. 

369
 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Regulação Econômica e proteção dos Direitos Humanos: um enfoque sob a óptica 

do Direito Econômico. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p. 28. 
370 O Estado retrata uma relação de dominação dos homens sobre os homens, baseada na força. Esta força se 
manifesta mais comumente através da imperatividade da lei. O exame do poder ocupa-se principalmente com 
atividades e formas institucionais que reclamam o exercício autônomo do poder (força), nem sempre regulado por 
precisas normas jurídicas (Cf. Evaldo Vieira. Polêmicas do Nosso Tempo: Democracia e Política Social. São Paulo: Cortez, 
1992, p. 20). 
371
 O termo sociedade democrática aparece aqui com o sentido de que a falta de atitude próativa do cidadão no 

conhecimento e reivindicação de seus direitos ainda esta longe de alcançar sua plenitude. No caso brasileiro, a 
ausência da sociedade democrática vem permitindo a substituição do Estado de direito por qualquer inspiração 
momentânea da classe dirigente, através de um ímpeto antropofágico mais infeliz. (Cf. Evaldo Vieira. Polêmicas do 
Nosso Tempo: Democracia e Política Social. São Paulo: Cortez, 1992, p. 14). 
372
 Já o termo sociedade democrática econômica leva em consideração os valores básicos que buscam permitir o 

conhecimento econômico. Exatamente porque exigem a participação de todos no processo, a eliminação da exclusão 
e dos centros de poder e a possibilidade de escolha de valores comunitários (cooperação) e não individualistas, 
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No mesmo sentido BOBBIO assevera que o processo de alargamento da democracia na 

sociedade contemporânea não ocorre apenas através da integração da democracia representativa 

com a democracia direta, mas também, e, sobretudo, através da extensão da democratização – 

entendida como instituição e exercício de procedimentos que permitem a participação dos 

interessados nas deliberações de um corpo coletivo – a corpos diferentes daqueles propriamente 

políticos. 373/374 

Convém destacar ainda que a Carta Política de um Estado deve oferecer condições para o 

desenvolvimento do país, essa é uma premissa, e vemos que os princípios acima delineados vêm 

orientar o domínio do sistema normativo sobre as estruturas políticas, econômicas e sociais, bem 

como na garantia das liberdades, sendo capazes de gerar um prestígio a mais sobre tais 

arcabouços, modificando-as, estimulando-as ou mesmo garantido-as com o intuito fundamental 

de gerar o desenvolvimento.  

Dessa forma, vemos que a tradução jurídica do desenvolvimento está na aplicação e 

efetividade dos princípios constitucionais elencados na Carta Magna, isso porque o Direito é 

fundamental para o desenvolvimento, constituindo-se em auxilio à promoção do 

desenvolvimento, efetuado pragmaticamente pelas formas de como o Estado vem intervindo no 

domínio econômico, visto que o objetivo dessa empresa é justamente o desenvolvimento. 

Ratifica BRESSER-PEREIRA 375 que o desenvolvimento é um processo de acumulação 

de capital e incorporação de progresso técnico à produção, associado às transformações 

econômicas, sociais e políticas. Ou seja, está associado a transformações na estrutura técnica e 

produtiva, a mudanças na estrutura social e na cultura política; e a mudanças no sistema 

institucional ou na ordem jurídica que resultem na elevação dos padrões de vida da população. 

Nesse processo de desenvolvimento econômico o Direito é o sistema normativo da sociedade 

com poder coercitivo. 

                                                                                                                                                                                     

representam uma opção em si por valores sociais (Cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Desenvolvimento. In: 
SALOMÃO FILHO, Calixto (coord.). Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 63). 
373
 BOBBIO, Norberto. Estado Governo Sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 155. 

374
 Nesse ponto Bobbio sinteticamente enfatiza que pode-se dizer que, se hoje se deve falar de um desenvolvimento 

da democracia, ele consiste não tanto, como erroneamente muitas vezes se diz, na substituição da democracia 
representativa pela democracia direta, substituição essa que é de fato, nas grandes organizações, impossível de se 
realizar, mas na passagem da democracia na esfera política, isto é, na esfera em que o individuo é considerado como 
cidadão, para a democracia na esfera social, onde o individuo é considerado multiplicidade de seu status, [...]; em 
outras palavras, na extensão das formas de poder ascendente, que até então, havia ocupado quase exclusivamente o 
campo da grande sociedade política, ao campo da sociedade civil em suas varias articulações, [...]. Em consequência, 
as formas hodiernas de desenvolvimento da democracia não podem ser interpretadas como a afirmação de um novo 
tipo de democracia, mas devem ser bem mais entendidas como a ocupação, por parte das formas até tradicionais de 
democracia, de novos espaços, isto é, de espaços até então dominados por organizações de tipo hierárquico ou 
burocrático. (Cf. BOBBIO, Norberto. Estado Governo Sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 
2007, p. 156). 
375 Luiz Carlos Bresser-Pereira numa intervenção em debate na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 
Direito e Desenvolvimento Econômico. São Paulo em 03 de outubro de 2006. 
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Efetivamente, para o Direito, a importância da ideia de desenvolvimento tem ligação direta com 

o acesso às políticas públicas implementadas pelo Estado, que é demonstrada pelo fato de que 

apenas assim pode ser empregado o verdadeiro sentido ao conceito de desenvolvimento 

esboçado pela Organização das Nações Unidas, na Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento, de 1986, segundo a qual:  

O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda 
pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. 

 

Como se vê, conforme MENDONÇA, a definição nada acrescenta ao debate ao dizer 

que:  

O direito ao desenvolvimento é um direito (…) em virtude do qual toda pessoa (…) e 
todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento (…)”. O substantivo 
em questão poderia bem ser considerado uma variável metalinguística e ser substituído 
por qualquer outro de conteúdo desconhecido ou impronunciável para identificar que se 
trata de uma tautologia. Ou, ainda, trocado por outro termo jurídico, como 
Constituição, onde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no art. 16, 
deu um norte mais preciso, quando disse que “a sociedade em que não esteja 
assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem 
Constituição. 376 

  

TRINDADE assim assevera acerca da temática: 

O direito ao desenvolvimento, como proposto na declaração de 86, vem, a seu turno, 
reforçar os direitos existentes e a interdependência e a indivisibilidade dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais; o enfoque globalista revela a 
complementaridade entre os chamados direitos individuais e coletivos e preserva a 
indivisibilidade dos direitos com orientações ou inclinações predominantemente 
individualistas assim como coletivistas. Na mesma linha de pensamento, as exigências 
de desenvolvimento material não poderiam ser invocadas para justificar restrições ao 
exercício dos direitos humanos garantidos; assim é, dadas a interação entre os direitos 
humanos e o desenvolvimento. 377  

 

Nesse foco esboçado, o Direito parece tender mais a se constituir em obstáculo ao 

desenvolvimento na medida em que as mudanças econômicas e tecnológicas tendem a atropelar 

o sistema normativo. 378 

Em suma, o direito ao desenvolvimento nessa perspectiva é um direito fundamental tal 

como os direitos humanos, integralizador das liberdades nas esferas individual e coletiva, em 

                                                           

376 MENDONÇA, Fabiano. Direito ao Desenvolvimento. UFRN – Mestrado em Direito. Mineo. 
377 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio-ambiente. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris 
Editor, 1993, p. 190. 
378
 Luiz Carlos Bresser-Pereira numa intervenção em debate na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 

Direito e Desenvolvimento Econômico. São Paulo em 03 de outubro de 2006. 
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dilatação com as esferas político-jurídica do cidadão e social-econômica da nação, não só produto 

de uma nova ordem, mas um processo constantemente regulado de características fáticas tendo 

em vista o desenvolvimento em sentido lato, sobretudo como resultado de uma mudança 

marcada por relações fundadas na ética, na equidade e na solidariedade.  

 

 

3.3 NATUREZA JURÍDICA DO DESENVOLVIMENTO 

 

É importante frisar que o estudo do Sistema Jurídico sempre leva em consideração os 

conceitos, a importância, os fundamentos legais e a função dos princípios, em especial no campo 

do Direito Constitucional. E em muitos casos o termo princípio é empregado para designar tanto 

normas não jurídicas como comandos jurídicos obrigatórios. Dessa forma, os princípios 

constitucionais podem ter maior ou menor importância, podem desempenhar inúmeras funções, 

bem como ser invocados perante órgãos jurisdicionais ou extrajudiciais. 

A Constituição de 1988 fora chamada de Constituição Cidadã, disso resulta que o intuito 

primeiro de suas regras é basicamente em muitas de suas dimensões essenciais uma Constituição 

do Estado Social, 379 que representa efetivamente uma transformação superestrutural do antigo 

Estado Liberal, distinto do Estado Proletário com o fito de superar a contradição entre igualdade 

política e a desigualdade social, sob distintos regimes políticos em constante mutação. 380 

 Dessa forma, o Brasil na tentativa de construção do Estado Social tem procurado realizá-

lo, sobretudo no intuito de concretizar os direitos sociais básicos, da qual fizeram através do 

Poder Constituinte, com o objetivo de estabelecer os fundamentos desse Estado e formular a 

Carta Social dos direitos que o caracterizam. 

 Uma das consagrações da Constitucionalização dos preceitos básicos está a das regras 

básicas dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, enaltecendo que visa 

precipuamente dentre outros princípios, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, obedecendo os princípios da Administração Pública da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 381 Uma coisa é certa, a Constitucionalização das 

regras Constitucionais com as da Administração Pública, apesar de se encontrarem em setores 

                                                           

379 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 371. 
380
 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 184-185. 

381 Redação dada pela EC n. 19, de 04 de junho de 1998, ao caput do art. 37 da CF. O texto original assim dispunha: 
“Art. 37 da CF: A administração pública direita, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, também, ao seguinte: (...)”. 
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comuns são conduzidas ao entrosamento de seus princípios e regras, assemelhando-se assim às 

suas normas. 

 Isso porque ambas as ciências do Direito Administrativo e do Direito Constitucional na 

atualidade passam por um momento que se situam na transição entre o passado e o futuro, em 

virtude de que a proposta contida na Constituição Federal de 1988, tornou-se inevitável quanto 

ao modelo de atuação estatal, 382 da qual resulta que nesse contexto, a velha intervenção pesada, 

próEstado, se transforma na nova intervenção leve, próSociedade, 383 onde em sede de legislação, 

há inovação num processo de planejamento indicativo, no sistema de fomento e, sobretudo, nos 

processos associativos entre os setores públicos e privados. 384 

 Disso resulta que na realidade contemporânea, o tema de reforma da federação em face 

da organização das funções estatais encontra-se num panorama distinto daquele do início do 

século XX, em virtude do que a realidade fática dissociou-se do mundo legislativo, produzindo 

uma espécie de impasse doutrinário. 385 Isso se deu em virtude da relação entre o Direito e a 

realidade, visto não ser possível essa dissociação entre os institutos jurídicos e a realidade fática, 

na qual permitem interpretar a legislação preexistente à luz dos valores fundamentais da nação de 

modo mais adequado 386 e eficiente. 387 

 Essa maior extensão dos deveres do Estado moderno para além da ordem jurídica, exige 

novos poderes ou funções e a constitucionalização das regras básicas se constitui no intuito de 

coibir os Poderes do Executivo com o fim de manipular os objetivos do Estado de Direito. Daí a 

busca pela neutralidade do aparelho estatal como asseverava BANDEIRA DE MELO. 388 

 Ao tempo em que as normas básicas foram constitucionalizadas, alargaram-se as 

possibilidades de interpretação de seus institutos. E, para uma boa interpretação se faz jus 

verificar, no interior do sistema, não as regras, mas os princípios regentes desse sistema de 

valoração, a forma de estimular o desenvolvimento e a aplicabilidade de todas as normas 

constitucionais, sejam elas de eficácia jurídica como também de eficácia social, econômica e 

institucional. Bresser- Pereira entende que uma estratégia nacional de desenvolvimento é um 

                                                           

382 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 316. 
383 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório: uma alternativa participativa e flexível de relações setoriais 
complexas no Estado Democrático. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 74. 
384 Ibidem, p. 75. 
385 Ibidem, p. 318. 
386 Essa adequação situa-se no fim do exercício de suas funções no tempo, que os meios e instrumentos devem ser 
flexíveis o bastante para prevenir e remediar as delongas dos processos legislativos tradicionais, em virtude dos 
problemas sociais e econômicos contemporâneos. 
387 Ibidem, p. 319. 
388 BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Servidores Públicos. Aspectos Constitucionais. Estudos de Direito Público. São 
Paulo, 1986, p. 81-82. 
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conjunto de instituições, de leis, de políticas, diagnósticos, de crenças, de valores, objetivos que 

orientam o comportamento das pessoas – dos empresários, dos trabalhadores, dos técnicos, dos 

políticos e burocratas no Governo. Todos eles têm uma estratégia nacional de desenvolvimento, 

um referencial. 389 

 Dessa forma vemos o quão importante foi a constitucionalização de tais normas básicas, 

que pela primeira vez vieram lapidados no texto magno de forma detalhada e inovadora, onde a 

ingerência do Poder Judiciário com sua interpretação judicial vem ampliando sobremaneira a 

alçada de assuntos eminentemente administrativos com a formação de jurisprudências, tornando-

se assim mais abertos e politizados. 

Disso resulta que da Constitucionalização que tem como objetivo a observância dos 

princípios constitucionais básicos, como finalidade a limitação do poder estatal e a previsibilidade 

de instrumentos de controle e meios de responsabilização – accountability 390 - dos agentes 

públicos, no intuito de garantir a transparência e a probidade na gestão administrativa.   

 Não podemos deixar de enfatizar que a modernização e o agigantamento do Estado com 

a Constitucionalização dessas regras e diretrizes básicas, representam o rejuvenescimento sobre o 

desenho institucional e seus impactos sobre a democracia contemporânea. Isso porque novas 

construções são trazidas para a análise dos distintos domínios em defesa da legitimidade da 

sociedade democrática como o controle de governos e a prevenção da tirania, bem como uma 

preocupação com a questão da eficiência, que são peças fundamentais do conceito moderno de 

democracia.  

 A razão de ser desses novos princípios, regras, normas programáticas e institutos na seara 

Constitucional está na mudança do contorno da Atividade Estatal, que vem tentando justificar 

sua atuação em face às acusações que vem recebendo, tais como a corrupção, o nepotismo, a 

baixa qualidade dos serviços públicos, a criminalização da esfera política, a desesperança 

generalizada, etc. tudo isso principalmente devido à ineficiência das atividades estatais.  

                                                           
389
 Luiz Carlos Bresser-Pereira numa intervenção em debate na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 

Direito e Desenvolvimento Econômico. São Paulo em 03 de outubro de 2006. 
390 O termo accountability destaca-se pela capacidade de responsabilização de governantes pelos eleitores ou, de forma 
mais ampla, o potencial de responsabilização existente em distintos arranjos institucionais. 
 A capacidade ou o potencial de responsabilização de um arranjo político-institucional converteu-se em 
parâmetro cada vez mais privilegiado no debate sobre o desenho constitucional. Esse fenômeno traduz um processo 
mais amplo pelo qual a responsabilização adquiriu grande centralidade não só no léxico das ciências sociais, mas 
também na mídia. 
 Responsabilização efetivamente tornou-se a dimensão privilegiada no debate sobre a boa governança, diga-
se eficiência na prestação dos serviços públicos. 
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Ao tratar do conceito de princípio no direito, diz ser ele elementos fundamentais da cultura 

jurídica humana em nossos dias, 391 ou ainda, que fundamentam um sistema legal e que 

constituem arcabouço do direito positivo, de onde se irradiam os princípios básicos. 392 

BONAVIDES diz que os princípios são normas e as normas compreendem as regras e os princípios.  393 

 A palavra princípio, na acepção lógica do termo, quer dizer o momento em que algo tem 

origem, traz ínsita a idéia de ‘onde designa as verdades primeiras;’394 em sentido jurídico, os princípios 

são normas e as normas compreendem igualmente os princípios e as regras. 395 BOBBIO 396 

asseverava que a observância de um princípio dá bons resultados ou que bons resultados só são obtidos quando 

são observados os princípios. 

Um dos conceitos de princípio fora lecionado por BANDEIRA DE MELO, 397 assim 

delineado:  

Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-
lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que 
preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por 
nome sistema jurídico positivo. 

 

ROCHA, 398 ao tratar dos princípios constitucionais, traz a noção de valores e a 

necessidade de coerência dentro do sistema jurídico (constitucional):  

Os princípios constitucionais são os conteúdos intelectivos dos valores 
superiores adotados em dada sociedade política, materializados e formalizados 
juridicamente para produzir uma regulação política no Estado. Aqueles valores 
superiores encarnam-se nos princípios que formam a própria essência do sistema 
constitucional, dotando-o, assim, para cumprimento de suas funções, de normatividade 
jurídica. A sua opção ético-social antecede a sua caracterização normativo jurídica. 
Quanto mais coerência guardar a principiologia constitucional com aquela opção, mais 
legítimo será o sistema jurídico e melhores condições de ter efetividade jurídica e social. 

  

Os princípios constitucionais trazidos no caput do art. 37 da CF são considerados 

princípios gerais em decorrência do próprio regime republicano, tratando-se, pois de uma 

                                                           

391 Coviello (apud W. Barros Monteiro). NÁUFEL, José. Novo Dicionário Jurídico Brasileiro. Ed. 10. Forense: Rio de Janeiro, 
2002. p. 719. 
392 Idem. 
393 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 21ª ed. Malheiros: São Paulo, 2007, p. 271. 
394 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 255. 
395 Ibidem, p. 271. 
396 BOBBIO, Norberto. Elogio da Serenidade – E outros escritos morais. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 
Editora Unesp, 1998, p. 96. 
397 BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 629-
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398 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes da. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994, p. 23. 



154 

 

 

exigência inerente a toda atividade pública, exigindo dessa forma resultados positivos para o 

serviço público e satisfatório atendimentos das necessidades coletivas. Isso é consequência das 

tendências contemporâneas do Direito Administrativo, que são marcados pela administração 

participativa, pelas decisões negociadas, pela conciliação de interesses, pelo respeito as 

peculiaridade de cada caso e pela razoabilidade na aplicação da lei. 399 

 Faz necessário consignar que a eficiência trazida como princípio constitucional da 

atividade administrativa não é apenas aquela com foco e controle nos resultados econômicos 

(strictu sensu). Trata-se de uma eficiência latu sensu, ou seja, que envolva os aspectos econômicos, 

políticos e sociais, legitimados assim pelos regimes democráticos. Já a expressão 

desenvolvimento, por ser demasiadamente ampla, oferece ao aplicador do direito uma orientação 

segura quanto aos critérios a serem admitidos na sua aplicação. 

 NUSDEO, 400 trata da predominância dada ao desenvolvimento sob a perspectiva de que 

na análise de Marx sobre o fantasma dos ciclos econômicos de mercado haveria de existir a 

conjugação dos sistemas econômicos visando ganhar progressiva estabilidade e eficiência. E 

questionou qual eficiência 401 seria? Levando em consideração que os processos de 

desenvolvimento não se produzem sem gerar uma série muito extensa de custos sociais e, 

ademais, nem sempre trazem consigo uma melhora palpável dos índices de bem estar e, muito 

menos, asseguram uma distribuição mais equitativa de renda402. Disso resulta que a natureza 

jurídica do desenvolvimento envolve experimentalmente uma retrospectiva esquemática com 

vistas e definir os contornos atuais e as perspectivas no qual se insere. 

 É certo que essa proposta eficientista busca reparar a falta de legitimidade na atuação 

incúria do poder público, visto aparecer em meio à descrença nas instituições estatais e no 

próprio sistema jurídico, no entanto é importante averiguar que esse enaltecimento do principio 

não venha a gerar uma ampliação dos poderes discricionários do agente público, na flexibilização 

das normas que regulam os processos administrativos ou mesmo numa proposta já crescente do 

movimento pela delimitação de atuação do Estado, diga-se desestatização. É importante frisar 

                                                           

399 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord). Uma avaliação das tendências contemporâneas do Direito 
Administrativo – Obra em homenagem a Eduardo García de Enterría. In: DALLARI, Adilson de Abreu. Privatização, 
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400
 NUSDEO, Fábio. Desenvolvimento econômico – um retrospecto e algumas perspectivas. In: SALOMÃO FILHO, Calixto 

(coord.). Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 12. 
401 Na sua análise a eficiência na década de trinta era aquela que ocupava a mente e inspirava as iniciativas de 
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de eficiência, depois de equacionar os seus principais problemas teóricos era partir para a sucessiva recomendação 
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402
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que o Estado é a única organização capaz de conter a ânsia dos interesses privados dentro dos 

limites do razoável e hábil e intervir sobre a coletividade associando a igualdade e a eficiência. 

 Portanto, não se deve legitimar a eficiência de resultados com foco na ineficiência do 

sistema jurídico ou mesmo das instituições, visto que nos Estados em desenvolvimento, como é 

o caso do Brasil, a ofensa aos valores (fundamentos) e as diretrizes (finalidades) podem acarretar 

uma crise de legitimidade ou mesmo de governabilidade que não se justifica no Estado 

Democrático de Direito. 

 Isso porque os princípios constitucionais são normas que reforçam o Estado e foram 

exaltadas no sistema jurídico como exigência do ordenamento nacional, são normas 

hierarquicamente superiores as outras regras constitucionais, constituindo-se em preceitos 

diretivos. A transgressão de um princípio é o bastante para invalidar todo e qualquer ato 

administrativo, visto assentar-se em norma concreta, válida, legítima e exigível, vinculando o 

administrador e o cidadão. 

 Assim manifestou-se BANDEIRA DE MELO: 403  

violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio indica ofensa não apenas a um especifico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a forma mais grave de ilegalidade 
ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do principio atingido, porque representa 
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

 

Mesmo entendimento é ilustrado por JUSTEN FILHO: 404  

Violar uma norma é até conduta prevista pela própria norma. Infirmar um princípio 
é influenciar todo o sistema, afetar sua estrutura, pôr em risco sua harmonia e 
existência; fraudar o disposto em uma Constituição (que visou assegurar, por sua 
rigidez, a manutenção daquela estrutura).  

  

No entanto, caso o princípio esteja apenas implícito no ordenamento jurídico, como é o 

caso da perspectiva do desenvolvimento, necessário se faz o reconhecimento pela via doutrinária, 

ou ainda o reconhecimento jurisprudencial, respaldando sua concretização por ratificação de 

decisão judicial. Disso conclui-se que apenas a consagração normativa do princípio geral garante a 

ele normatividade em sentido estrito. Eis que surge um ponto a ser analisado: é necessária a 

consagração expressa de um princípio para que ele seja dotado de normatividade? Ou basta sua 

existência implícita no ordenamento jurídico?  

JUSTEN FILHO, 405 ilustra o entendimento da moderna doutrina:  

                                                           

403 BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 630. 
404 JUSTEN FILHO, Marçal. O Imposto sobre Serviços na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 36. 
405 Ibidem, p. 33. 
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A nós parece, também, irrelevante ser ou não expresso o princípio. À medida que o 
exame do Direito Positivo só pode conduzir à pressuposição da existência do princípio, 
o único resultado a que nós poderíamos chegar seria o de que a ignorância ou a 
postergação do princípio materializaria infringência às normas das quais se extrai o 
princípio – ou seja, caracterizar-se-ia desmerecimento do sistema, violação ao 
ordenamento. 

 

Daí conclui o autor que são princípios gerais do Direito Positivo tanto aqueles 

expressamente consagrados em leis, quanto aqueles que, mesmo inexpressos, são imperiosamente 

dessumíveis do conjunto de normas existentes.406 

Dessa forma, vemos que os princípios do direito ambiental comparados com os 

princípios dos outros ramos do direito são úteis em três sentidos fundamentais, conforme 

enfatizou CANOTILHO, i) servem para mensurar a validade das leis; ii) auxiliam na 

interpretação de outras normas; e, iii) servem à integração de lacunas. 407 

Um exemplo acerca do desenvolvimento como princípio, vem de como a Jurisprudência 

Brasileira tem se manifestado no reconhecimento do princípio do desenvolvimento sustentável 

em seus julgados. Isso mostra que embora ainda timidamente o ordenamento brasileiro já o 

reconhece, vejamos senão decisão desse porte, in verbis:  

 

A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A 
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO 
AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO 
ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do 
desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, 
encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e 
representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, 
subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre 
valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem 
esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação 
do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em 
favor das presentes e futuras gerações. ADI-MC 3540 / DF. MEDIDA CAUTELAR NA 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator (a): Min. CELSO DE 
MELLO. Julgamento: 01/09/2005. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 

 

No plano internacional, os princípios ambientais aparecem nos documentos ou atos 

desprovidos de coercibilidade, isso quer dizer que seus comandos se constituem em meras 

declarações de intenção ou simples recomendações, sem força vinculante. No entanto, isso não quer dizer 

que não tenham relevância jurídica, temos que reconhecer que apesar de seu caráter genérico e 

não mandamental sua consolidação tem sido levantada pela maioria dos Estados, o que faz 

ganharem novo fôlego de discussão de sua imperatividade sustentando que as regras de direito 

                                                           

406 Ibidem, p. 34. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Introdução ao Direito do Ambiente. p. 43. 
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costumeiro ambiental devem ser revistas pelos organismos internacionais e ratificadas pelos 

ordenamentos nacionais. 

 Dessa forma, vemos a importância fundamental de que o ambiente é um bem jurídico a 

ser protegido em virtude de poder ser mensurável em termos econômicos e, possuir aspectos 

imprescindíveis à condição humana e a própria qualidade de vida. Os regimes constitucionais 

concebem a proteção ao meio ambiente sob duas perspectivas possíveis: i) como um direito 

coletivo público, ou ii) como um direito fundamental. A Constituição Brasileira de 1988 

consagrou o meio ambiental como um direito fundamental, de proteção a comportamentos 

ambientalmente nocivos bem como de exigir a defesa e o controle de ações que sejam ou possam 

ser lesivas para o ambiente. 

Na atuação estatal o administrador público tem o dever indeclinável de agir segundo os 

preceitos do ordenamento jurídico vigente e da moral administrativa que orientam as relações 

jurídicas estabelecidas entre a administração pública, o administrado e os interesses coletivos de 

forma justa. 

 Dessa forma, como bem assevera MOREIRA NETO, 408 a administração pública justa é 

aquela que deve buscar, na linha da legalidade, a realização da solução prevista na lei (eficácia), em 

que se logre, na linha da legitimidade, o máximo de proveito geral com o mínimo de sacrifício 

particular (eficiência). O propósito era eminentemente substituir o antigo modelo burocrático, 

fruto de uma herança autoritária, caracterizado pelo controle dos processos e procedimentos, 

pelo novo modelo gerencial, com maior controle e foco nos resultados. 

O ordenamento jurídico já vem reconhecendo o desenvolvimento através da 

transplantação advinda pela interdisciplinariedade, todavia a cultura jurídica ainda esta por acolhê-

lo no cotidiano de sua atividade. É bem certo que no sistema constitucional brasileiro nunca 

tenha havido autorização desvinculada dos princípios constitucionais. Para a gestão da coisa 

pública exige-se uma nova concepção de valores como modo de conceber o desenvolvimento 

com resultados socialmente relevantes, com esforços sistemáticos no sentido de tornar o sistema 

ou a ordem legal brasileira mais efetiva, com mais legitimidade. 409 O que tem como exigência a 

implementação de valores como a celeridade, a simplicidade, a desburocratização, a efetividade e 

a eficiência na regulamentação da conduta pública e privada, na prevenção ao abuso do poder 

econômico e no manejo dos recursos públicos. Sendo valores exigíveis do administrador público 

para a validade e legitimidade da ação do Estado e do desenvolvimento nacional. 

                                                           

408 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório: uma alternativa participativa e flexível de relações setoriais 
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 Contudo, há na doutrina jurídica brasileira o início do estudo do desenvolvimento e a 

quebra da resistência ao reconhecimento de tais princípios e programas diretivos, acreditando que 

não há nada a dizer sobre ele. Trata-se evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é 

juridicamente tão fluido e de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um simples 

adorno agregado ao texto magno ou o extravasamento de uma aspiração dos que buliram no 

texto. 410 Contudo o direito não é todo poderoso! As pesquisas são o meio pelo qual poderíamos 

caminhar, ajudando a pensar como melhor fazer as Leis e as Políticas Públicas, relacionando-as 

com os objetivos maiores da sociedade. 

 As críticas e balizamentos com relação aos objetivos fundamentais referem-se à 

conotação dada a palavras como desenvolvimento e eficiência, que podem representar uma 

proporcionalidade material entre os fins e os meios da administração. São categorias jurídicas, a 

idéia do aspecto econômico – custo/beneficio - expresso no conceito, bem como a sua 

efetivação a ser aferida com relação aos custos sociais advindos e de sua repercussão no 

atendimento do interesse público coletivo. De todo modo, vemos que os princípios 

constitucionais são aplicáveis, em virtude de sua presença no ordenamento jurídico vigente, e, 

que embora carecedores de efetividade, são categorizados como princípios.  

   

 

3.4 O DESENVOLVIMENTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 A Constituição de 1988 prevê em seu texto as bases de um projeto nacional de 

desenvolvimento, tendo em vista a possível reestruturação do Estado brasileiro com o fito de 

conduzir as transformações sociais necessárias à transposição de dependência. Dessa forma, o 

desenvolvimento tradicionalmente objeto das ciências econômicas como acima delineado, 

aparece em 39 momentos/situações no texto da Constituição Federal de 1988 e ao fazer parte do 

texto constitucional, transmuda-se em conceito e concepção jurídica.  

Em termos gerais, o desenvolvimento é visto tanto no cenário nacional como 

internacional como um anseio por melhores condições de vida para os seus cidadãos. No entanto 

a presença desse principio na Carta Magna exige necessariamente uma interpretação que elucide 

seu significado jurídico, visto que repercute diretamente nas bases de um projeto nacional de 

desenvolvimento, tendo em vista a possível reestruturação do Estado brasileiro com o fito de 
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conduzir as transformações sociais necessárias bem como na transposição da dependência tão 

caracterizada pelo subdesenvolvimento. 

 MALAN, em artigo publicado 411 diz que a expressão promoção do desenvolvimento nacional, 

resumida ao extremo, deveria ser interpretada como a busca incessante por essencialmente três 

valores básicos: um, em aumentar a eficácia e a eficiência das ações operacionais do governo nas 

áreas de atividades de responsabilidade do Estado 412 e de governos transitórios e em particular na 

busca por maior eficiência nos gastos públicos em consumo e investimento. Dois, em criar 

condições mais favoráveis à poupança e, principalmente, ao investimento privado e à elevação da 

produtividade do trabalho e do capital e da competitividade internacional do País. Três, na busca 

pela preservação da estabilidade macroeconômica como condição absolutamente necessária, 

ainda que não suficiente para assegurar o crescimento sustentado e os níveis de relativa 

previsibilidade de um país que se pretende normal e confiável. 

 As referências expressas acerca do direito ao desenvolvimento transcrito na Constituição 

Federal de 1988, não parece suficiente para a real efetivação desse fim. Isso porque nesses mais 

de 20 anos de Constitucionalismo tal princípio ainda carece de aprofundamento, estudo, 

interpretação e eficácia, bem como identificar o modo pelo qual o constituinte procurou 

instrumentalizar a realização desse objetivo em cada dispositivo constitucional. 

 Cumpre asseverar que não é preciso que o número de registros acerca do 

desenvolvimento venha aumentar na Constituição. Mas seria admirável que o desenvolvimento 

em todos os sentidos transcritos na Carta Magna fizesse parte dos debates públicos tão quanto 

vem crescendo o interesse interdisciplinar na academia e que pudesse ser imbuído, 

definitivamente, no significado substantivo da eficiência e produtividade, ao lado dos tradicionais e 

importantes objetivos de ampliação dos espaços para a liberdade individual e a justiça social. 413 

 Poderíamos dizer que o desenvolvimento aparece na Constituição Federal de 1988 

profusamente em diversos contextos, desde o sentido simples coloquial no intento de 

desenvolver algo, executar, como no sentido econômico ou social propriamente dito com o fito 

de realizar tais liberdades, aparece ainda no sentido econômico-social com o intuito de planejar o 

desenvolvimento nacional, mas, de suma importância para o nosso estudo está o sentido jurídico 

próprio exposto como preceito-limite ao desenvolvimento do Estado ratificado pelo exercício da 

cooperação entre os entes governamentais. 

                                                           
411
 Pedro Malan, Nonada?. O Estado de São Paulo, em 11 de fevereiro de 2008. 

412 Essas atividades seriam basicamente: a manutenção da lei, da ordem e da segurança pública, a representação 
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saúde e bem-estar da população, a regulação da competição entre interesses econômicos conflitantes. 
413
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 O desenvolvimento aparece de início no preâmbulo da Constituição de 1988. Embora 

carecido de força normativa, situa-se no domínio da política ou da própria história constitucional 

do país, sendo por si só merecedor de especial dever de atenção ao seu conteúdo essencial bem 

como vetor de interpretação, na medida em que transmite a mensagem urbi et orbi do constituinte 

originário que denota a relevância de seus preceitos no  inaugurar da Carta Magna com anseios e 

intenções. 

 Num segundo momento, da mais alta relevância, o desenvolvimento é elencado como 

objetivo fundamental da Constituição com característica teleológica de princípio geral de toda 

ordem jurídica. São no dizer de BONAVIDES, ‘normas-chaves’ do sistema jurídico, dando 

unidade de sentido a todo o sistema constitucional, definindo e caracterizando a coletividade 

política do Estado ao enumerar as principais opções político-constitucionais. 414 A tenacidade 

desse princípio evidencia-se na natureza da própria Constituição que, no caso brasileiro enunciam 

diretrizes e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. 415 

  GRAU cita Crisafulli que acrescenta: se os princípios fossem simples diretivas teóricas, necessário 

seria, então, admitir coerentemente que em tais hipóteses a norma é posta pelo juiz, e não, ao contrário, por este 

somente aplicada a um caso concreto. 416 Dessa forma apercebe-se que possuem caráter obrigatório de 

vinculação imperativa para o poder público adequando a legislação, a prática judicial e a atuação 

dos órgãos estatais, no sentido de concretizá-los. 417 São Normas que não podem ser classificadas 

como de conduta ou organização, mas como normas-objetivo que explicitam resultados e fins em 

relação a cuja realização estão comprometidas outras normas, estas de conduta e da organização.  418 

 A Carta de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a elencar expressamente o 

desenvolvimento como objetivo fundamental que orienta a normatividade constitucional e estatui 

direção aos governantes com o fim de voltar-se à transformação da realidade do país e 

concretizar o desenvolvimento nacional através de realização de políticas públicas. Embora não 

tenha sido delimitado os contornos do desenvolvimento almejado pelo constituinte originário, os 

demais dispositivos constitucionais em seus diversos sentidos podem auxiliar o gestor público 

quanto aos valores que o legislador concebeu proeminente nesse processo de perquirir o 

desenvolvimento. Dessa forma, são nos diversos sentidos-limites do desenvolvimento que se 

instrumentaliza a busca dessa política constitucional que caracteriza a evolução da passagem da 
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concepção de um Estado estático para a concepção de um Estado dinâmico de atuação com o 

intuito de realização de políticas públicas. 419 

 Com a Constituição Federal de 1988 instituiu-se um Estado Democrático de Direito, que 

sob os fundamentos da escolha de seus representantes e de seu governo pela democracia 

representativa e renovados institutos de participação política ativa do cidadão nas esferas de 

decisão política, se apresentam, visando à criação de um espaço público não estatal, que deve ser 

ocupado por entidades da sociedade civil na gestão, fiscalização e controle da coisa pública.  

 Nesse ponto revela-se uma das primeiras liberdades instrumentais tratadas por SEN 

como contribuição essencial do processo de ‘desenvolvimento como liberdade’. Isso porque as 

liberdades não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas também os meios 

principais, 420 e que o aumento geral de liberdades políticas e civis é decisivo para o próprio 

processo de desenvolvimento. 421 

 São cristalinas as prerrogativas e instrumentos constitucionais postos à disposição da 

sociedade brasileira e que dá liberdade de agir. No entanto, a ausência de conhecimento acerca de 

seus direitos, a falta de iniciativa popular e a própria apatia e falta de maturidade política que hoje 

dominam a sociedade brasileira, restringem por demais a efetividade de um sistema democrático 

representativo. SEN trata das bases informacionais de princípios concorrentes com o fito de que 

para a realização da democracia, depende não só de regras e procedimentos que são adotados e 

salvaguardados, mas também do modo como as oportunidades são usadas pelos cidadãos. 422 

Dessa forma vê-se que no Brasil o que falta em termos de liberdade política, é dar efetividades às 

normas existentes, é assumir o papel de agente próativo no tirar proveito dos benefícios da 

democracia. Reitera o autor que é preciso ver a democracia como criadora de um conjunto de 

oportunidades e o uso dessas oportunidades requer uma análise diferente, que aborde a prática da 

democracia e direitos políticos. 423 

 No que tange ao sentido social do direito ao desenvolvimento, vemos que esse objetivo 

toca que o Estado continua a ser o ente promotor/indutor do progresso, do bem-estar geral e a 

justiça social com o intuito de lograr alcançar o status de direitos fundamentais na condição de 

oponíveis erga omnes. Por isso o constituinte preocupou-se sobremaneira com os direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais, entre outros, constituindo especificações históricas dos 
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direitos humanos tout court, 424 reforçando as garantias sociais relevantes aos cidadãos. Dessa 

forma a normativa constitucional determina que o Estado assuma o papel de agente responsável 

pelo cumprimento dessas garantias sociais, porque os direitos humanos também se tornaram uma 

parte importante da literatura do desenvolvimento. 425 

 O conflito que ora se apresenta está na falta de efetividade das normas constitucionais 

que encontram respaldo no cerceamento dessa liberdade instrumental – direitos sociais, noutras 

palavras, a ordem social encerra a finalidade de toda a sistemática estatal. O homem como meio e 

fim da vida do Direito. 426 Pergunta-se então, qual(is) a(s) causa(s) mais apontadas acerca dessa 

problemática? SEN entende que a prevalência da corrupção é justificadamente considerada uma 

das piores barreiras no caminho do progresso econômico bem-sucedido, isso porque um nível 

elevado de corrupção pode tornar ineficaz às políticas públicas e também afastar o investimento e 

as atividades econômicas de setores produtivos, direcionando-os às colossais recompensas das 

atividades ilícitas. 427 Mas, outras causas existem, como a falta de recursos econômicos do Estado, 

o desvio de verbas públicas combinado com a falta de exercício de controle, 428 a ineficiência, 

bem como na falta de vontade política no tempo de estabelecê-las ou mesmo de cumpri-las. 
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 SEN ratifica ainda que as políticas públicas têm o papel não só de procurar implementar 

as prioridades que emergem de valores e afirmações sociais, como também de facilitar e garantir a 

discussão pública mais completa que entre outras mudanças sociais e econômicas ajudam os 

indivíduos a ser cidadãos participantes. 429 Dessa forma, vemos que a Constituição Federal 

encontra seu fundamento nos trechos acima delineados, todavia, a problemática localiza-se 

exatamente na realidade fática brasileira, ou seja, na falta de efetividade nas normas 

constitucionais, de eficiência do Estado, porque não inseridas dentre os fatores reais de poder. 430 

 Na seara econômica, o modelo estatal e a ordem econômica oscilaram entre uma maior 

e/ou menor intervenção por parte do Estado, bem como acerca de questões relativas ao trabalho 

humano e ao mercado, no entre período que inicia com o estabelecimento da república até o 

modelo adotado pelo Constituição de 1988. Dessa forma apercebe-se que num primeiro 

momento há uma atitude abstencionista do Estado frente à vida econômica, 431 para depois 

adotar um sistema econômico estatizante, contraposto ao sistema anterior, que defende uma 

maior participação e atuação do Estado na ordem econômica e social, desembocando no neo-

liberalismo, com a diminuição de sua presença na ordem econômica, principalmente na atividade 

econômica. 

Sob o prisma do neoliberalismo, o modelo trazido pela Constituição de 1988 inova em 

muito pouco, não toma partido de uma economia fechada ou inflexível, mas também não 

apresenta de imediato uma abertura ímpar que caracterize um novo momento ao Estado 

brasileiro. Estatui um conjunto de instruções básicas e gerais nas quais podem fundamentar 

vários planos de intervenção na ordem econômica. Com a globalização dos mercados e o 

enfraquecimento da soberania estatal apercebe-se uma diminuição do poder dos Estados, 

especialmente dos países economicamente mais frágeis, como a brasileira, em interferir na sua 

economia com o fim de realizar os ditames da ordem econômica constitucional. 

Nesse contexto vemos que o Brasil, após a instituição da Carta Política de 1988, adotou 

ideologias diversas, que alterna de um contexto liberal para outras de cunho social, e isso denota a 

perspectiva de construir um modelo de Estado Social. Dessa forma o Estado conduziu sua 

atuação políticoideológica e jurídica com o fim de atender os princípios fundamentais com 

formas diferentes de intervenção estatal na ordem econômica, no caminhar desses vinte anos. 
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A primeira forma de intervenção tem como premissa o Estado como agente da atividade 

econômica, mas havia um empecilho legislativo, o art. 171 da CF/88, 432 e o princípio basilar de 

que a exploração direta de atividades econômicas compete à iniciativa privada, só sendo permitida a exploração 

dessas atividades pelo Estado, quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei (art. 173 da CF/88). 

Necessitava o Estado estar amparado constitucionalmente como agente do processo 

econômico, alinhando-se aos anseios do capitalismo contemporâneo. Para instrumentalizar a 

redução de sua atuação como agente da atividade econômica e cumprir o programa de 

desestatização foram promovidas alterações significativas na recente Constituição tendentes a 

reduzir o papel do Estado, 433 o que suscitava tamanha estranheza e preocupação, porque buscava 

apenas adequar o Estado brasileiro ao movimento mundial de esvaziamento do papel estatal, sem 

o cuidado de compreender pragmaticamente o momento histórico e sem observar a 

concretização dos direitos e garantias sociais e a defesa dos princípios fundamentais orientadores 

do texto da Constituição.  

Atendendo a premissa de que toda ordem jurídica deverá necessariamente ser social, na 

medida em que é voltada à ordenação social, GRAU previu que o conceito de ordem econômica 

deve contemplar esse preceito e, afirma que o conjunto de normas que definem, institucionalmente, um 

determinado modo de produção econômica. Assim, ordem econômica, parcela de ordem jurídica (mundo do dever-

ser), não é senão o conjunto de normas que institucionaliza uma determinada ordem econômica (mundo do ser). 434       
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No mesmo sentido DERANI, 435 entende que o grau de desenvolvimento econômico é aferido pelas 

condições materiais de que dispõe uma população para o seu bem-estar, ou seja, é a garantia de um melhor 

nível de vida coordenada com um equilíbrio na distribuição de renda e de condições de vida 

mais saudáveis. 

A privatização ocorrida em meados da década de 90 foi sem sombra de dúvidas, a 

instrumentalização desse momento fático, tendo como fim ratificar a ideia da redução da 

intervenção do Estado como ente produtor. Em verdade, a desestatização se dá não em razão 

dos objetivos do art. 1º da Lei 8.031/90, mas em função da exaustão financeira do Estado, 

incapaz de investir em suas empresas e limitado em relação à concessão de quaisquer benefícios a 

essas empresas, não só a limitações de ordem jurídica, inclusive em nível internacional, mas 

também em função da falta de recursos financeiros. 436 

Mas convém ainda ressaltar que as empresas estatais brasileiras tinham uma mazela muito 

maior que a necessidade de buscar amparo legal com o intuito de desenvolver atividades 

econômicas em setores ou áreas desassistidas. Tal aflição advinha de uma questão cultural que 

tinha como causa a má gestão pública, marcada pela ineficiência de suas políticas, falta de 

planejamento, conduzidas por profissionais sem qualificação técnica, ou de indicação meramente 

política, que trazia um resultado deficitário para o Estado e um ônus excessivo aos cofres 

públicos.  

A segunda forma de intervenção se deu com o Estado como ente regulador das 

atividades econômicas. Tal regulamentação cresce à medida que Estado-Empresário retrocede. 

O Estado-Regulador deve buscar a proteção dos princípios básicos da ordem econômica não 

apenas editando normas, mas tornando-as efetivas, inclusive com aprimoramento dos 

instrumentos necessários ao regular e democrático exercício do Poder de polícia em suas várias 

fases, inclusive a imposição de sanções, quando necessária. 437 

Isso porque conquanto se trate de princípios da ordem econômica a orientar a 

intervenção do Estado, devem eles observar os princípios fundamentais e os valores do trabalho 

e da justiça social que constituem fundamento da própria República Federativa do Brasil, voltada 

a construção de um modelo de Estado Social, que deve atuar não somente como participante da 

economia, mas também como ente regulador. Dessa forma, por força das modificações 

estabelecidas com as emendas constitucionais, passaram a existir órgãos reguladores sob o 
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amparo estatal nos mais diversos setores, aos quais a legislação infraconstitucional deu autonomia 

e independência. 

Cumpre asseverar que o papel do Estado como ente planejador, nos termos do art. 174 

da CF não se constitui em uma categoria de intervenção do Estado na ordem econômica, isso se 

deve a duas razões: (a) o planejamento é meramente indicativo para o setor privado; (b) o fato de 

o Estado brasileiro não dispor de grandes condições de investimento, impossibilitando a 

implementação de qualquer projeto.   

A terceira forma de intervenção do Estado que enfatiza a atividade econômica se deu 

com a indução da economia, caracterizado pelo enfraquecimento da soberania estatal com o 

intuito de viabilizar políticas públicas de incentivos fiscais em determinados setores, bem como 

de desenvolvimento regional, com o intuito de viabilizar as atividades econômicas. Além do 

fortalecimento da política monetária, meio de interferência do Estado na seara econômica 

intermediando a atividade financeira do Estado, constituindo-se em verdadeiros instrumentos de 

atuação frente à atividade econômica. 

Disso resulta que a crise do Estado ocasionada pela sobreposição econômica em face do 

social se torna mais aguda nos países em desenvolvimento, ocasionada pela desnacionalização do 

capital estrangeiro, centro de poder distinto do Estado que não pode suprir seu papel 

mantenedor. Examinar as formas de intervenção estatal no domínio econômico mostra-se 

relevante sob o aspecto organizacional adotado, da descentralização econômica a economia 

centralizada, o Estado será sempre o centro de decisão que deve zelar, sobretudo pelo interesse 

geral, decorrentes das novas noções sobre o próprio conceito de Estado e de suas tarefas. 438 

BARACHO enfatiza que: 

a intervenção do Estado contemporâneo é um dado que não se pode ser abandonado, 
quando se fala em federalismo. A sua presença é constante em todos os estudos 
dedicados à transformação por quem passam todos os modelos de federalismo. Como 
característica moderna, que aponta o crescimentos contínuo da atividade econômica 
estatal, o federalismo não poderia deixar de sofrer a influencia proveniente das formas 
de intervenção. As Constituições, refletindo essas tendências, passaram a conter 
extensa ordem constitucional-econômica. Dessa ampliação do conteúdo das 
constituições, surgiram a necessidade de atualização de muitas instituições para que 
pudessem satisfazer as solicitações emanadas dos textos constitucionais. As entidades 
componentes da Federação sofreram, em profundidade, em sua estrutura, para 
atendimento das novas medidas provenientes de nova concepção do próprio Estado, 
que passava a alargar os processos de condicionamento da atividade econômica. 439 
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Em vista disso, urge resistir à política neoliberal com o intuito de salvaguardar a 

Constituição e os direitos sociais com a necessidade de aprimorar não apenas dos instrumentos 

normativos, mas também os institucionais para que haja efetividade do conjunto normativo 

representativo do poder de polícia do Estado brasileiro em matéria econômica.   

Dessa forma, vislumbra-se que o desenvolvimento nacional em sua plenitude deve 

enfatizar, sobretudo, a realidade brasileira. A implementação dos instrumentos acima delineados e 

devidamente previstos na ordem constitucional brasileira, conjugada com a concretização das 

competências comuns e concorrentes se constituem num meio eficaz de intensificar a política 

desenvolvimentista tendo em vista o federalismo de cooperação entre os Poderes Públicos, 

conforme orientação e sobre a coordenação do Poder Central. 

É claro que equacionar essa fórmula não se constitui em algo imediato, visto que a 

sociedade brasileira é marcada por disparidades entre suas potencialidades e adversidades, e tais 

elementos devem ser acatados na perquirição dos arcabouços jurídico e institucional existentes, e 

na reversão desse quadro. Há que se chegar a um denominador comum com o intuito de garantir 

no modelo federativo atual, instrumentos aptos a redefinição dos papéis e tarefas de cada ente 

federativo, seja na distribuição das responsabilidades sócio-econômico, seja no desenvolvimento 

da relação político-administrativa entre as esferas de governo. 

Em vista disso, percebe-se que o desenvolvimento tendo em vista a cooperação estatal 

visa a atuação conjunta e coordenada dos entes federativos, de modo a reinventar soluções 

assentes na implementação das políticas públicas, dotadas de legitimidade democrática com o 

intuito de afirmar a eficiência da atuação Estatal. É a busca por resultados com base na 

manutenção da unidade nacional e na diversidade de interesses dos entes, sem esgotar a 

autonomia e as competências de cada qual, mas enaltecendo a complementaridade, a união e a 

força coletiva no intuito de colaborar, e, principalmente coordenar ações adaptadas a realidade 

atual para a execução dos fins a que se propõem. 

É nesse contexto que a Constituição de 1988 trata dos princípios norteadores e 

delimitadores da cooperação das diversas unidades da federação no sentido de realizar as políticas 

de desenvolvimento dos interesses nacionais, que devem ser implementada nos limites do sistema 

federal, por meio do planejamento das políticas públicas que estabelecem metas, diretrizes e 

planos que garantam a atuação conjunta e equitativa de acordo com as atribuições e 

responsabilidades de cada ente federado. Tal garantia se constitui no objetivo maior de construir 

uma sociedade mais justa e solidária. 
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3.5 PREMISSAS DO FEDERALISMO E DO DESENVOLVIMENTO 

 

Uma vez que este ensaio objetiva estudar a dinâmica política do processo de reinvenção 

do federalismo brasileiro no atual contexto desenvolvimentista, quando se da inicio a redefinição 

das relações cooperativas entre as esferas de poder governamental que foram consolidadas no 

processo constituinte, e em termos legais cristalizados na Constituição Federal, esta tem por 

propósito apresentar uma abordagem de análise para a questão do federalismo e do 

desenvolvimento sustentável no que tange o princípio da cooperação entre os entes federados. 

 

 

3.5.1 O Federalismo no Contexto Desenvolvimentista de Reforma do 

Estado Federal Brasileiro 

 

Ao longo da trajetória histórica do Brasil, deparamo-nos com um federalismo artificial, ou 

melhor, um federalismo de conveniência, a serviço da distribuição de fatias de poder entre as 

elites. Por óbvio, ainda que o país tenha passado por grandes transformações durante a 

redemocratização, as práticas acordistas de manutenção do status quo não desapareceram do 

cenário nacional. 

Poderíamos pensar que, com o advento da Constituição Federal de 1988, seria possível 

uma reformulação do pacto federativo, no intuito de modificar as antigas práticas. No entanto, 

leis e decretos não mudam a realidade de práticas tão enraizadas em uma cultura política; o 

processo é inverso, tais práticas é que costumam influenciar na elaboração das leis. Desta forma, 

nossa Carta Política resguarda uma série de avanços em relação ao sistema federativo brasileiro, 

sem livrar-se de antigos vícios e rancores que o tornaram portadora de diversas contradições. 

A própria Constituição de 1988 nasce envolvida por todas essas circunstâncias. A 

autonomia constitucional dada aos municípios, por exemplo, não foi algo que nasceu da noite 

para o dia, é fruto de uma construção com raízes no Brasil colônia. O caráter desenvolvimentista 

também é uma das premissas que pode estar ligadas diretamente ao avanço do sistema federativo, 

visto que requer uma construção jurídica adaptada à realidade brasileira. 440 

No tocante às relações intergovernamentais reformuladas pela Carta Magna, não 

podemos nos olvidar de que o fortalecimento dos Estados-Membros forçou uma 

descentralização das rendas, dando mais autonomia às esferas subnacionais, mas não conseguiu 
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superar por completo nossa herança centralista, a partir da qual se considera que a União é de 

todos os entes o mais capaz, ou talvez o único capaz, para a promoção de ações interventivas no 

processo de desenvolvimento, na moralização do serviço público ou na emissão de leis que 

regulamentam, de forma substantiva, a vida dos cidadãos. 

Dentro desta perspectiva, importa destacar, ainda, que o rol das competências da União, 

elencado pela Constituição de 1988, abarca situações que poderiam e deveriam ser resolvidas 

pelos Estados-Membros e/ou até mesmo pelos Municípios. Assim, apesar dos avanços 

produzidos pela Carta Maior no tocante à distribuição de competências legislativas as entidades 

periféricas, percebe-se uma grande disposição dos poderes federais em editar normas que quase 

sempre resvalam para a esfera do que deveria ser da alçada federal. 

A tendência cooperativa, instituída pelo art. 23 da Constituição Federal, nas questões da 

ação administrativa dos entes da federação, abre espaço para uma tentativa de construir relações 

mais harmônicas dentro de nossa federação, o desejo do constituinte fora exatamente que os 

Poderes Públicos em geral cooperem na execução de tarefas e objetivos comuns, tendo como 

pressuposto fundamental a aplicação do princípio da subsidiariedade, em especial no 

cumprimento de matas de alcance social, demandando a soma de esforços e permitindo a ação do 

governo central somente diante da impossibilidade dos demais entes.  

Todos os entes são acionados com o intuito de agir conjunta e permanentemente, sendo 

chamados à responsabilidade diante das obrigações que são cabíveis a todos. Isso porque, é na 

competência comum que ocorre uma descentralização de encargos em matérias de grande relevância social, que não 

podem ser prejudicadas por questões de limites e espaços de competência. 441 Tais competências se constituem 

de imperativos, com caráter pedagógico, visto que cuida de enaltecer que cada esfera de poder 

tem deveres a cumprir, com o intuito de concretizar as atribuições e competências que o 

constituinte federal lhes conferiu. 442 

É no parágrafo único do art. 23 da CF que trata do limite normativo infraconstitucional a 

que deverá submeter o exercício das competências administrativas concorrentes, entretanto as leis 

complementares que deveriam regulamentar este artigo ainda não existem, o que dificulta a resolução 

de alguns problemas próprios desse tipo de relação intergovernamental, como por exemplo, a 

omissão dos entes da federação. Ou seja, quando todos os entes têm competências para as 

mesmas ações sem que existam regras que definam como executá-las, a omissão desses entes 
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pode prevalecer sob a argumentação de que a competência pertence sempre ao outro membro da 

federação. 

Tais instrumentos normativos previsto pelo constituinte de reforma deve ter sido 

considerado em virtude da variedade de matérias de competências comuns elencadas no art. 23 

da Carta Magna, e que no intuito de fixar as diretrizes a serem observadas no exercício de cada 

qual, possa o legislador fixar in concreto regras específicas para o exercício dessa ou daquela 

competência. Sendo certo que o exercício de tais competências deverá ser composto pelo ideal de 

colaboração entre as pessoas político-administrativas, não havendo supremacia de nenhum poder 

sobre o outro, obrigando-se a elas todos os entes federativos, inclusive a União que terá o poder-

dever de editar normas-gerais e às demais esferas à legislação suplementar. 

Em suma, o principio de rege essa partilha de competências comuns é o da coordenação e 

cooperação, entre as entidades políticas sob a égide da legislação federal, as atividades a serem exercidas 

no campo material das competências comuns somente poderão ser executadas, na generalidade dos casos, 

fundamentadas em regulamentação normativa precedente, oriunda de mais de um nível normativo de poder. 443 Em 

sede de repartição de competências vertical, o que denota dizer que tais atividades são exercidas 

por todos os entes políticos, no entanto, estará sujeita à disciplina legislativa hierarquizada bem 

como as normas gerais editadas pelo poder central. 

No que diz respeito às competências concorrentes em matéria legislativa, enunciadas no 

art. 24 da Magna Carta, estas se constituem na marca fundamental, pois  se constituem de grande 

avanço até porque se enquadram na tendência contemporânea da cooperação entre entes da 

federação, mas que dentro da mesma lógica descrita até agora, resguardam a tutela do governo 

central a partir da elaboração de normas gerais. O problema é que essas normas gerais nem 

sempre são gerais. Uma das grandes dificuldades, neste sentido, foi a permanência das legislações 

infraconstitucionais anteriores a Constituição Federal de 1988, que tratam de assuntos da 

competência concorrente, e que acabaram sendo consideradas como as normas gerais da União. 

Entretanto, essas normas gerais, até por terem sido feitas em períodos de grande centralização, 

permitem a manutenção e o reforço da tendência centralizadora da União nos dias atuais. 

Quanto a esta questão, destaca Souza e Carvalho que a Constituição Federal manteve o 

monopólio legislativo concentrado na esfera federal e, esse fato, em geral pouco lembrado, é um 

dos paradoxos do federalismo brasileiro e o distingue das demais federações. A Constituição 

determina, por exemplo, que questões que estão na esfera da competência concorrente da União 
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com os Estados, tais como energia elétrica, trânsito, tráfego, minas, recursos minerais e educação, 

e, especialmente a proteção ao meio ambiente, dependem de legislação federal. 

No mesmo sentido, Magalhães afirma quanto os artigos da distribuição de competências, 

que esses dispositivos indicam, inequivocamente, uma concentração de poderes para a União, sendo exceção a 

competência dos entes federados nas duas outras esferas, seja estadual ou municipal. Continuando sua análise, 

o autor critica a inversão de princípios como o da subsidiariedade, utilizando o exemplo do 

parágrafo único do art. 22, que só permite aos Estados legislarem sobre as matérias privativas da 

União, elencadas pelo artigo, mediante autorização de lei complementar. Tais preceitos induzem a 

concluir que há o primado federal de hierarquia política, o que nos parece inaceitável. O mais 

condizente seria a idéia do ‘interesse nacional’, que prestigia a expressão política máxima com vistas aos 

efeitos integradores sobre a nação como um todo. 444 

Assim, o federalismo brasileiro é o sistema que institui a divisão de responsabilidades e 

autonomia entre os governos federal, estadual e municipal. Embora apostemos, num federalismo 

de cooperação onde os atores possam construir sob critérios democráticos o que se quer para o 

país, os vários problemas existentes hoje podem paralisar essa pretensão de construção de um 

modelo de subsidiariedade. No caso brasileiro, as competências comuns e concorrentes em nosso 

federalismo apontam para um federalismo de cooperação e integração, sucessor do federalismo 

de competências exclusivas e privativas. 

Com vistas ao Desenvolvimento Nacional, a Carta Magna ampliou significativamente a 

participação das ordens periféricas de produção normativa. O termo cooperar, vem do latin, 

cooperare, quer dizer operar, ou obrar, simultaneamente; colaborar, ou ainda prestar colaboração, 

serviços; trabalhar em comum; colaborar. Em termos pragmáticos visa nada mais que unir forças 

com objetivos comuns para o desempenho de determinada finalidade, tendo como fim o 

equacionamento dos problemas sociais.  

Novas perspectivas surgiram pra o federalismo brasileiro, isso porque existe a 

possibilidade de renovação ou redefinição das estruturas federais através do princípio da 

cooperação. A esta perspectiva se justifica o fato de que para que haja um Estado Federal é 

importante que exista um mínimo de colaboração entre os diversos entes, visto que faz parte da 

propria concepção de federalismo uma colaboração mútua. 

Muito se tem falado a respeito da necessidade de se estabelecer um pacto federativo como 

forma de manter o equilíbrio entre os entes federativos, em especial com o intuito de agir de 
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forma cooperada e coordenada, onde cada ente venha a prestar os serviços de sua competência 

ou agir coordenadamente em outras áreas de interesse nacional. 

A cooperação como princípio norteador da política intergovernamental é tarefa do 

Estado, com o intuito de fixar as bases políticas e as normas operacionais disciplinadoras com o 

fito de fortalecer a democracia e a solidariedade nas relações entre a sociedade e o Estado e da 

necessidade da superação de fronteiras políticas a partir da cooperação entre os entes federativos, 

que por sua vez é garantido pelas reais possibilidades administrativas e orçamentárias dos 

diversos parceiros com responsabilidade solidária e tarefas que possam ser cumpridas.  

  

 

3.5.2 A redução (correção) das desigualdades regionais como preceito-

limite ao Desenvolvimento Nacional 

 

 

A correção das desigualdades regionais parece ser uma constante entre os temas da mais 

alta importância dentro das indagações constitucionais contemporâneas, além de ser uma 

inquietação constante dentre as políticas públicas de um governo nacional, em especial nos países 

que adotaram o federalismo como forma de organização da estrutura política, visto que ele é o 

mais adequado para solucionar os problemas regionais, tendo em vista a multiplicidade de 

opções, como assevera ELASAR,  

the essence of federalism is not to be found in a particular set of institutions but in the 
institutionalization of particular relationships among the participants in political life. 
Consequently, federalism is a phenomenon that provides many options for the 
organization os political authority and Power; as long as the proper realtions are 
created, a wide variety of politial structures can be developed that are consistent with 
federal principles. 445 

 

Em um país como o Brasil, as disparidades existentes entre as regiões, permanecem e 

constituem verdadeiro entrave à concretização dos objetivos fundamentais da República (art. 3º 

da CF). A transformação dessas preocupações com políticas públicas enfrentam além da falta de 

instrumentos multilaterais de aprendizado e planejamento, abarca ainda as crises econômicas do 

ambiente institucional globalizado e o fato da questão regional ter ficado fora da agenda de 

desenvolvimento nacional nos últimos anos. 

Os objetivos fundamentais expressos na Carta da República não denotam direitos 

subjetivos públicos, mas isso não quer dizer que se constituam desprovidos de significado 
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jurídico. Na condição de objetivo fundamental tem ele primazia sobre os atos administrativos e 

políticas públicas que ignorem ou contrariem suas diretivas, visto que limitam a liberdade do 

legislador e vinculam juridicamente porque eivados de inconstitucionalidade.   

Parte-se da premissa de que toda norma constitucional pressupõe poder normativo, 

significando imposição de obrigações. 446 Isso porque, os objetivos expostos no artigo 3º não são 

apenas disposições constitucionais, mas também a própria essência da Constituição, como afirma 

BONAVIDES: 

é o cerne da unidade nacional e o coração da Constituição não temos dúvidas, por 
tratar-se de uma evidência palpável. Desse coração faz parte como substância e tecido 
vital tudo quanto entende com o objeto de supressão ou atenuação das desigualdades 
regionais: a integração das Regiões em desenvolvimento, a composição de organismos 
regionais, os incentivos e promoção de equilíbrio sócio-econômico, as instituições 
financeiras de caráter regional, os programas de financiamento de setores produtivos 
regionais e os recursos orçamentários para execução do planejamento regional.  447 

 

Ao optar o legislador constituinte pelo desenvolvimento nacional com a índole de realizar 

os fins da República delimitou a interpretação de seus dispositivos ao espírito da Constituição 

Federal de 1988, ou seja, a descrição normativa do texto constitucional brasileiro identifica uma série de 

relações e aspirações inerentes a esta sociedade num determinado tempo histórico, apontando a economia capitalista, 

que reafirma, novos matizes. Assim, um fator fundamental da produção econômica, a natureza 

submete-se aos efeitos da normatização dos meios de sua apropriação. Ajusta-se, portanto, a 

exigências de razões econômicas, estéticas, culturais, ontológicas reguladas pelo ordenamento 

jurídico peculiar a cada formação social’. 448 De igual modo deve dar-se com o desenvolvimento 

da ordem econômica, que deve orientar-se pelo princípio distributivo sob a intervenção estatal, 

tendo com foco e fim principal o desenvolvimento nacional. 

A maior adversidade que passou o processo de desenvolvimento econômico brasileiro foi 

que algumas Regiões transformaram-se em pólos de desenvolvimento enquanto que outras 

estavam estagnadas economicamente. 449 Foi a herança regional determinada pela nossa história. 

Esse arranjo de desequilíbrio dentro de um território nacional induziu a uma desigualdade 

regional - assimetria, resultado de políticas públicas que privilegiou inicialmente regiões com 

maiores potencialidades em detrimento de outras menos representativas, de escassos recursos e 

com rápido crescimento populacional. 
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A questão foi bem compendiada por FURTADO: 

A medula dessa questão é a seguinte: o Brasil é um extenso território ocupado de 
modo irregular, apresentando combinações diversas de fatores e recursos, em sistemas 
econômicos com distintas potencialidades; desenvolver simultaneamente esses sistemas 
significa dividir em demasia os recursos e reduzir a intensidade média de crescimento 
do conjunto. Verifica-se, assim, que é necessário concentrar os recursos escassos nas 
regiões de maiores potencialidades, a fim de criar um núcleo suficientemente poderoso 
que sirva de base do desenvolvimento de outras regiões. Mesmo reconhecendo alguma 
verdade nessa idéia, a formulação geral do problema me parece incorreta. Abandonar 
regiões de escassos recursos e com rápido crescimento da população é permitir que se 
criem graves problemas para o futuro do país. E, um plano de desenvolvimento é 
necessário considerar em conjunto toda a economia nacional.  450 

 

Claro está que num país de dimensões continentais como o Brasil, é difícil concentrar 

recursos em todas as regiões em igualdade de condições, e que em momentos específicos houve 

maior concentração de recursos em regiões com maior potencial de desenvolvimento com o fito 

de se tornar base para o desenvolvimento de outras regiões. Reconhecemos igualmente que a 

premissa é verdadeira, mas os efeitos advindos dessas políticas teve uma magnitude muito maior 

do que se esperava, visto que abandonar regiões por falta de potencialidade e com maior 

contingente populacional é assumir o risco de graves problemas sócio-econômicos além de 

angariar resultados negativos na somatória geral e que traduzem baixo índice de desenvolvimento 

nacional. O Estado brasileiro ao adotar tal política de promotor do desenvolvimento nacional 

abraçou um sério problema de exclusão social do desenvolvimento brasileiro, relacionado à 

formação do Estado nacional, o agigantamento das desigualdades regionais. 

O Estado brasileiro passou a preocupar-se com os desequilíbrios regionais no final da 

década de 20 do século XX, mais precisamente no governo de Epitácio Pessoa (1919-1922), 

paraibano que iniciou uma série de obras para combater as secas do Nordeste, e na Constituição 

de 1934, que no art. 177 previa a elaboração de um plano federal de combate às secas. No 

entanto ambos os programas não perduraram por longo tempo. Apenas com o arrimo da 

Constituição de 1946 é que ganhou importância a questão regional com dotações constitucionais 

advindas da concepção de que o desenvolvimento só teria sucesso com uma atuação estatal 

centralizadora focada no planejamento conforme as diretrizes elaboradas pela CEPAL – Comisión 

Económica para a América Latina. 451 
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Desde então, as Constituições brasileiras apontam para a necessidade de implantação de 

instrumentos e políticas capazes de corrigir essas disparidades, que nitidamente não são 

problemas locais ou regionais, mas nacional. E os grandes problemas nacionais só podem ser 

estudados corretamente se levarem em consideração os desequilíbrios regionais. 452 Ratificada 

pela Constituição de 1988, o interesse regional continua na pauta do desenvolvimento nacional, 

seja pela inserção dos dispositivos dados à questão regional, seja pela instituição definitiva do 

Federalismo Cooperativo adotado pela Carta Magna, bem como pela política de que o 

desenvolvimento deve ser fundamentado em uma interpretação autêntica da realidade latino-

americana, não podendo se limitar a copiar texto externos. 453 

O modelo de cooperação entre as unidades da federação tem por finalidade alcançar os 

objetivos constitucionais e dentre eles o desenvolvimento nacional equilibrado, por meio da 

colaboração entre as diferentes entidades federativas e o poder central. Dessa forma as políticas 

de desenvolvimento regional devem ser empreendidas a partir da divisão do território nacional 

com o fito de desenvolver ações especificas a partir dessas unidades, mas cumpre asseverar que 

essa divisão deve levar em consideração as potencialidades e fragilidades que cada uma delas 

apresentam, para daí iniciar um planejamento com o intuito de traçar caminhos para ações que 

venham a se traduzir em desenvolvimento sócio-econômico regional e nacional. 

O modelo tradicional da estrutura federativa anterior era insuficiente para solucionar os 

problemas gerados pelos desequilíbrios regionais. E atualmente se encontra delimitada no plano 

normativo-material da Constituição Federal de 1988, solidificada nas lições de CANOTILHO, 

pois faz parte do conjunto de normas que regulam as estruturas do Estado e da sociedade nos seus aspectos 

fundamentais, independentemente das fontes formais donde estas normas são oriundas. 454  Dessa forma não se 

trata de mera disposição do texto magno, mas de um imperativo ao Poder Público, do 

planejamento à execução de suas políticas públicas. 

E que além de constituir norma material prevista constitucionalmente, a redução das 

desigualdades regionais é, segundo prudência do mestre luso, verdadeiro princípio, norma jurídica 

impositiva de uma optimização, compatível com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos 

fácticos e jurídicos. 455 E o conceito de princípio jurídico adotado pela maioria dos doutrinadores não 

diverge de tal ideia.  
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Vejamos senão o pensamento de BOBBIO, que, mesmo sem reconhecer explicitamente 

serem regras e princípios, espécies de normas jurídicas, defende sua normatividade e traça um 

panorama geral do desenvolvimento do conceito de princípio: Os princípios gerais são apenas, a meu 

ver, normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A palavra princípio leva a engano, 

tanto que é velha a questão entre os juristas se os princípios gerais são normas. Para mim não há dúvida: os 

princípios gerais são normas como todas as outras. E esta é também a tese sustentada por Crisafulli.  

Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos são dois, e ambos 

válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, 

através de um procedimento de generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser normas 

também eles: se abstraio da espécie animal obtenho sempre animais e não flores ou estrelas. Em 

segundo lugar, a função para a qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as 

normas, isto é, a função de regular um caso. E vem a pergunta com que finalidade são extraídos em caso 

de lacuna? Para regular um comportamento não regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo a que servem 

as normas expressas. E por que não deveriam ser normas? 456 Assim vemos que as regras e os princípios 

são manifestação das normas, que compõem o sistema jurídico normativo aberto, capaz de captar 

as mudanças da realidade com o intuito de atingir o seu fim: a justiça. 

Dessa forma vemos que o princípio da redução das desigualdades regionais como fins do 

Estado se constitui de um caráter social 457 que tem como ponto-chave a idéia de distribuição, 458 

seu papel é no intuito de promover a integração da sociedade nacional e nesse caso adentra 

necessariamente no âmbito econômico, para concretizar-se, daí a explícita e acertada menção do 

princípio pelo legislador originário que o consagra como fins jurídicos, porque se volta à 

transformação da realidade brasileira.  

Assim o desenvolvimento é uma mudança qualitativa, não apenas quantitativa, 

englobando, assim, a ideia de crescimento, mas superando-a. 459 Disso resulta que o 

desenvolvimento como premissa da correção das desigualdades regionais deve necessariamente 

ser induzida por políticas públicas que interliga campos de abrangência econômica, social, política 

e jurídica. Porque se não forem atendidos os imperativos do texto magno, atentaria contra esse 
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porque eivado de inconstitucionalidade, além do que estaria divorciado do desenvolvimento 

nacional e da redução dos desequilíbrios regionais. 

O enunciado constitucional reconhece uma realidade nacional marcada por contrastes e 

desigualdades. GRAU diria que: 

Constituição, aí, nada mais postula, no seu caráter de Constituição dirigente, senão o 
rompimento do processo de subdesenvolvimento no qual estamos imersos e, em cujo 
bojo, pobreza, marginalização e desigualdades, sociais e regionais, atuam em regime de 
causação circular acumulativa – são causas e efeitos de si próprias.  460  

 

O problema de uma constituição dirigente como a de 1988 é uma questão de 

concretização desconstitucionalizante, 461 ou desconstitucionalização fática que, no caso brasileiro 

ratifica o sentido de manutenção do status quo social, atuando com o fito de confirmar as 

estruturas reais de poder, generalizado por fatores econômicos ou políticos, que se encontram 

distanciadas do texto constitucional e cuja efetivação importaria necessariamente em profundas 

transformações sociais. 

Dessa forma os princípios fundamentais posto como viga mestra constitucional, ratificada 

pelo progresso econômico do país, só pode ser levado a cabo, tendo-se em vista a realidade 

desigual das regiões brasileiras, que deve ser posta como possibilidade de transformação social, 

com o fito de corrigir as disparidades regionais, pois é na Constituição Federal que podemos 

encontrar o caminho e as bases para elaborar o tão necessário projeto de reconstrução do 

desenvolvimento nacional.   

 

 

3.5.3 O Planejamento como preceito-limite ao desenvolvimento: uma 

ferramenta de compatibilização do Desenvolvimento Nacional 

 

 

As experiências da política de desenvolvimento regional, em especial nos países de 

tradição federalista, têm mostrado que deixou de ser um campo simples para ser um campo 

complexo dentro do universo das políticas públicas. É que os problemas do Estado 

contemporâneo fundamentado na obediência dos cidadãos aos poderes constituídos encontra-se 

presente na complexidade estrutural e na aceleração do ritmo das transformações sociais 

aumentando significativamente a importância da previsão, planejamento e execução dos 

programas das esferas de governo. 
                                                           

460 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 199.  
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No Brasil as questões regionais passaram a fazer presença na pauta do debate político 

pelas diretrizes elaboradas pela CEPAL – Comissão Econômica para a América latina, sob a 

perspectiva de que a atuação do Estado passa a ocorrer no sentido de transformação das 

estruturas socioeconômicas tendo em vista o desenvolvimento nacional por meio do 

planejamento. Toda essa preocupação se dava em virtude das exigências de uma nova 

organização das funções estatais com o intuito de elevar a melhoria da qualidade de vida de toda 

uma população, conforme os ditames constitucionais de que o Estado deve assegurar a todos 

uma elevação constante de vida humana e digna. 

Ora, o desenvolvimento nacional é sem olvidar uma das mais importantes premissas a ser 

disponibilizada para a sociedade, é a principal política pública a ser empreendida pelos 

governantes na condução da gestão pública, sendo, pois, necessário o planejamento, que não se 

limita a estabelecer as diretrizes e metas, mas determinar os meios para a realização destes 

objetivos. 462 

Os instrumentos unilaterais e verticais de atuação estatal de outrora davam lugar a 

instrumentos multilaterais e transversais da economia de mercado. O planejamento devia ser o meio 

apto na implementação das políticas econômicas intervencionistas com o intuito de aproximar o 

querer político (ideal) do querer social (mercado), mas lembrando que não há um modelo ou uma 

estratégia de intervenção 463 pública de correção das desigualdades regionais. São as experiências e 

a aprendizagem que podem definir a melhor direção, o que denota dizer que no caso concreto o 

que pode ser bom e exitoso para um país, ou região, pode não ser para o outro. O 

desenvolvimento é assim um fato de dimensão histórica, onde cada economia enfrenta os 

problemas que lhes são específicos, 464 mas no dizer de COMPARATO, parece indispensável 

ressaltar a indispensabilidade para o Estado contemporâneo, do exercício da função de 

planejamento ou programação das grandes políticas públicas, bem como sublinhar o fato de que 

essa função essencial não pode ser acumulada com as tarefas administrativas de governo nem 
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 Essa forma de intervenção estatal que se faz presente no processo de desenvolvimento pela aplicação de seus 

princípios básicos é diferente da intervenção conjuntural ou casuística trabalhada por Fábio Konder Comparato no 
Planejar o Desenvolvimento: a perspectiva institucional. Para Eros Grau, o planejamento não é uma modalidade de 
intervenção estatal, mas apenas qualifica a intervenção do Estado, ao torná-la mais racional (Cf. Eros Roberto Grau, 
A ordem econômica na Constituição de 1988. P. 97-98. Já Francisco Queiroz entende que existe Estado Brasileiro e as Três 
Formas Básicas de Intervenção na Ordem Econômica, i) o Estado como agente da atividade econômica; ii) o Estado 
como ente regulador da economia; e, iii) o Estado como indutor da economia (CF Francisco Queiroz Bezerra 
Cavalcanti, Reflexões sobre o papel do Estado frente à atividade econômica. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: 
n. 20: 67-75, 1997. 
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com a função legislativa tradicional, mas deve ser desempenhada por um órgão especial, dotado 

da necessária autonomia. 465 

O planejamento embora seja um instrumento de conteúdo técnico, se reveste de decisões 

políticas porque necessariamente induzem a uma transformação das estruturas de poder 

centradas na economia e no social. O processo de planejar passa necessariamente pelo âmbito das 

relações políticas, 466 porque pressupõem um processo de negociação e de tomadas de decisões 

numa atuação conjunta que envolve os atores públicos – entes federativos com suas políticas de 

governo respaldadas em requisitos de ordem técnica e de representatividade democrática, e os 

atores privados – destinatários das políticas a serem implementadas conforme suas 

necessidades/interesses culturais, sociais e econômicas. Em vista disso, o plano não configura 

mera peça técnica, mas é um documento comprometido com os objetivos políticos e ideológicos. 
467 

O primeiro ciclo do processo desenvolvimentista brasileiro passou por três fases distintas, 

qual seja: primeiro, o Plano de Metas (1956-1961) que abrangia um planejamento de uma 

comissão mista que defendia um planejamento setorial com investimentos que difundia a 

expansão econômica por todos os programas do sistema, visava ideologicamente a premissa do 

planejamento com vistas ao desenvolvimento. Secundariamente veio o Plano Trienal (1962-1963) 

uma proposta de planejamento de política global, com reformas econômicas e de base tendo em 

vista o progresso da economia nacionalmente. Por ultimo os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento, sendo o primeiro com objetivo central de assegurar o crescimento da 

economia de forma acelerada e o segundo tendo em vista superar a barreira do 

subdesenvolvimento. Nestes casos foram projetos deferidos pelo Governo central, sem qualquer 

participação ou colaboração dos entes federados. 

JAGUARIBE 468 enfatiza que as diversas fases da evolução político institucional brasileira, 

com o fito de determinar as razões de ordem histórica que atrasavam a implantação de uma 

cultura executiva voltada à adoção e implementação de metas de planejamento, economia e 

ordem econômica no seio da sociedade seriam as condições institucionais de desenvolvimento 

nacional. 
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Todavia, dentro desse formato de estratégia nacional de desenvolvimento os planos do 

primeiro ciclo relegaram estratégias importantes como a distribuição de renda e os problemas 

sociais além de desconsiderar o retrocesso do ciclo de crescimento econômico, a inflação e as 

dificuldades externas que desembocou no total abandono pelo Estado das diretrizes de 

desenvolvimento nacional. 

A crise econômica desse período manifestou-se com a debilidade financeira do Governo 

Federal e teve como consequência a redução de sua capacidade de investimento e intervenção. 

Apesar da crise, a Constituição de 1988 previu um novo ambiente econômico e institucional 

marcado pela descentralização federativa e pelo processo de globalização. No entanto autores 

observam que o desenvolvimento com o fito de superar as profundas desigualdades regionais, 

não pode fundar-se nesse esquema político inepto e inconsequente, 469 que contribuiu para 

instigar a concorrência entre os estados federados em detrimento dos interesses regionais e que 

foi ratificado pela ausência de vontade política explícita para implementar uma nova política de 

planejamento de desenvolvimento nacional.  

O atual ciclo desenvolvimentista brasileiro sob a perspectiva de um novo federalismo, que 

tende a privilegiar um aspecto mais dinâmico da ação estatal ressurge da transformação de 

legitimação 470 do Estado provocada por pólos distintos, de um lado as novas diretrizes de 

industrialização com foco ambiental e do enaltecimento dos programas de desenvolvimento 

regional/local, de outro os novos paradigmas surgidos no âmbito da teoria macroeconômica sob 

o prisma do planejamento compreendido na capacidade de perseguir os fins elencados 

constitucionalmente com o fito de modificar a situação econômico-social com olhos ao futuro, 

bem como na competência para a realização das políticas públicas. 

É possível visualizar que o planejamento racionaliza e dá unidade dessa vontade estatal 

arrolada pela ideologia que vem a pautar a reinvenção política de desenvolvimento nacional no 

Brasil, mais ampla que a vivenciada anteriormente, porque introduz pragmaticamente um 

referencial de ordem jurídica, na busca por estruturas institucionais e jurídicas existentes na 
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reversão desse quadro, 471 orientada não somente numa atitude aceitável, mas de uma conduta 

desejável combinada com justiça social, aptos a redefinir os papeis entre as unidades federadas. 472  

A idéia de obrigação radicada na função de planejamento para o Estado está prevista no caput do 

art. 174 da Carta Magna, in verbis:  

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
 
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento 
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e 
regionais de desenvolvimento. 

 

Como se pode depreender a função planejadora do Estado se constitui de um imperativo 

determinante, não podendo se limitar apenas a fiscalizar e incentivar os agentes econômicos 

privados, também não significando que a programação regional e local de políticas públicas possa 

fazer-se em desarmonia com o plano nacional de desenvolvimento. 473 Dessa forma o modelo de 

planejamento constitui um mandamento constitucional previsto e visa à instituição de um plano 

de diretrizes e bases com participação pró-ativa do poder constituído para que regule a 

compatibilização dessas diferentes esferas planificadoras 474 sob a vinculação da ordem 

financeira/orçamentária das instituições, bem como pela capacidade de realizar os objetivos 

fundamentais pré-definidos na Constituição Federal. 

Dessa forma vê-se que a função planejadora enaltecida pela Constituição Federal instiga a 

participação dos sujeitos estatais 475 bem como dos próprios cidadãos 476 na confecção de um 

planejamento democrático, sob o manto da transparência e do controle do gasto público, além de 

ter à disposição meios de se exigir coerência nas despesas públicas e no planejamento de médio e 

longo prazo, isso porque um planejamento estatal perdura num tempo muito além a de uma 

legislatura ou de um mandato executivo. 
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No entanto tal previsão se constitui numa utopia ratificada pela falta de vontade política 

para implementar de forma concreta o planejamento estatal que vise um desenvolvimento 

nacional. Essa falta de querer político de planejar se torna patente em vista do inadimplemento da 

determinação do § 1º acima transcrito, que até o presente momento não foi ordenada. Ou seja, 

desde o fim da década de 70 que o governo central não edita leis que vise regular o planejamento 

nacional como limite ao desenvolvimento. Um longo atraso na transformação das funções da 

estrutura estatal, indispensável e inadiável. 

Vemos, pois que no atual contexto do Estado Democrático de Direito, o poder público 

engatinha nos limites traçados da gestão da coisa pública, a Administração Pública no seu poder 

fiscalizatório atua com a voracidade de um Estado Polícia, distanciado dos princípios 

democráticos ante a sujeição a múltiplos controles, no afã de impedir-se que desgarre de seus 

objetivos, que desatenda as balizas legais e ofenda interesses públicos ou dos particulares é 

permeada de discricionariedade. No entanto, tais controles envolvem quer aspectos de conveniência 

e oportunidade quer aspectos de legitimidade e legalidade, mas que seria de fundamental importância na 

função do controle e da avaliação das políticas públicas causando um enorme impacto na 

sociedade. 477 

Há ainda no plano da organização federal um entrave ao planejamento no que concerne 

às políticas públicas, quanto à inadequação do esquema federal clássico. É que o federalismo em 

sua vertente original, essencialmente estático, apoiado na repartição de competência legislativa 

concentrada de forma desmesurada no ente central – descentralizado nas receitas, não nos 

encargos, poderia realizar-se tecnicamente com a regulamentação e ampliação das matérias da 

legislação comum à União e aos Estados-Membros, deferindo-se àquela a legislação de normas 

gerais e, a estes, a legislação complementar respectiva. 478 Mas nada se diz sobre a competência 

própria dos Estados para desenvolver programas de ação administrativa, em matéria econômica e 

social. 479 Nesse ínterim a Nação não comporta a centralização do poder no Governo Central, 

tampouco a sua descentralização 480 sem atender princípios norteadores para um planejamento 

geral. 
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Essa é uma tendência atualmente vivenciada nos países de matriz federalista, a repartição 

do território em regiões geo-econômicas com a formação de arranjos produtivos, dotadas de autonomia 

administrativa e planejadora, ainda que desprovida de competência legislativa plena. 481 Dessa 

forma, a cada Estado-Membro, poderia ser possível atender as suas peculiaridades regionais, 

regulamentando supletivamente as matérias de competência concorrente de modo mais adequado 

com as necessidades dos cidadãos que se encontram sob seu domínio. 

  A ausência de uma distribuição equacionada de competências entre as diferentes esferas 

de governo tem como resultado a inoperância e a deterioração dos serviços públicos com graves 

reflexos na área social. O repasse de recursos não é seguido de delegação de competências e isso 

está calcado na velha prática políticoeleitoral, representada na resistência burocrática dos poderes 

Executivo e Legislativo, que temem a perda de instrumentos de favorecimento eletivo.  

Em vista disso, a falta de canais institucionalizados e de um processo de discussão 

ordenado sobre a distribuição e a descentralização de competências administrativas que 

favoreçam políticas públicas induzem a uma competição desordenada entre os níveis de governo, 

ameaçando o equilíbrio das relações administrativas que acabam trazendo prejuízos para a 

população. 

Todavia, com base nas concepções acima elencadas e dentro desse novo formato de 

relações intergovernamentais é possível solucionar esse desequilíbrio com uma nova política de 

planejamento do desenvolvimento nacional, por meio da descentralização dos centros de decisão 

política, com base nos princípios da autonomia, da cooperação, da coordenação e da equalização, com o 

fito de promover a igualação das condições sociais de vida, desenvolver projetos e ações de 

consolidação do bem-estar da sociedade e garantir no modelo federativo instrumentos aptos à 

redefinição de papeis entre as unidades federadas. 

Um processo sistemático de descentralização de políticas públicas em sentido amplo exige 

necessariamente o planejamento nacional com base nos princípios acima elencados e ratificados 

por todas as esferas governamentais com o fim de garantir o crescimento global.  

ARRETCHE tratando sobre Mitos da Descentralização entende que o aparente paradoxo no 

processo de descentralização das políticas sociais está ligado diretamente ao fortalecimento das 
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capacidades institucionais e administrativas do Governo Federal, que é o nível que coordena a 

implementação das políticas descentralizadas pelos entes federados. 482 

Dessa forma claro está que o Poder Estatal no exercício desse encargo, deverá interagir 

junto as relações econômico-sociais da sociedade de forma interventiva, que representa a 

redefinição de seu papel e que repercute diretamente no modo pelo qual a administração pública 

age como decorrência da nova reinvenção do próprio Estado e de suas tarefas.  

A Constituição Federal de 1988 previu que seus integrantes eram dotados de autonomia, na 

qual sugere que os entes federados, aqui entendidos como Estados e Municípios não são 

obrigados a aderir a qualquer política federal de descentralização de políticas públicas, salvo 

obrigação legal, visto que tem o direito de ter respeitada a liberdade de sua própria identidade, 

cultural, social e econômica, bem como procurar satisfazer os projetos elaborados pelos seus 

habitantes, ambientalmente descentralizados com o fim de satisfazer suas necessidades e 

interesses com foco no desenvolvimento de suas potencialidades. Desse modo convém 

reconhecer que tais movimentos locais, apesar de importantes, não são suficientes para alavancar 

processos abrangentes de desenvolvimento local/regional e por isso têm necessidade de serem 

inseridos, num projeto de dimensão nacional, dentro de programas federais específicos de 

integração e desenvolvimento cultural, social e econômico. 

Essa é a tônica do federalismo cooperativo instituído pela Carta Magna, que dispõe de 

matérias de competência comum entre os entes federados, e isso se fundamenta pelo fato de que 

num Estado intervencionista e voltado à implementação de políticas públicas, as esferas subnacionais não têm mais 

como analisar e decidir, originariamente, sobre inúmeros setores da atuação estatal, que necessitam de tratamento 

unitário em escala nacional. 483 Dessa forma, em assuntos da ordem econômica e social há 

necessidade de unidade no planejamento e direção das tarefas, porque as instituições que servem 

para a economia são as mesmas que servem em geral à sociedade civil. 484 

Na seara econômica o grande dilema que angustia o federalismo é de como pode 

harmonizar a autonomia regional com a exigência de se planejar e promover o desenvolvimento 

nacional, dessa feita o princípio da cooperação, por sua vez, propõe que a prática da autonomia 

individual de cada ente federado, deve paulatinamente migrar para um panorama de ações 

coletivas, pela cooperação, por alianças, por consórcios, etc. Entende-se que essa situação só será 

plenamente alcançada se pelo menos, parte da satisfação individual dos entes federados tenha 

sido exercida, seja no campo cultural, social ou econômico, para daí caminhar para uma satisfação 
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coletiva onde todos realizem suas necessidades conjuntamente. Essa é uma premissa natural que, 

antes de procurar a cooperação pela via coletiva, cada parte do todo esteja num processo de 

conhecimento próprio com certa profundidade, constituindo sua autonomia relativa.  

 Argumenta-se que a cooperação pode levar à perda da autonomia individual e a resultados 

negativos, entretanto, no federalismo cooperativo esse tipo de receio deve ser superado, pois não 

mais se justifica. 485 Tecnicamente a cooperação deve ser vista como forma de atuação conjunta e 

coordenada, deve se chegar a um consenso entre a necessidade de centralizar decisões de políticas 

econômico-sociais na União com a descentralização de políticas de cunho regional, sempre 

enaltecendo que experiências têm demonstrado que a cooperação tem produzido resultados 

positivos. Essas vantagens têm se manifestado de diversas maneiras, e é preciso reconhecer que 

para obtenção de ganhos políticos cada vez mais se requer esforços de articulação, estratégia, 

efetivação de técnicas organizativas que venham a facultar a gestão pública. Isso porque o Estado 

deve ter como traço característico o poder de coordenar a montagem e execução de projetos 

comuns de desenvolvimento cultural, social e econômico, sob a perspectiva governativa. O 

sucesso deste princípio requer a consolidação do processo de descentralização política, 

administrativa e fiscal, no sentido de conjugar esforços para a realização de interesses comuns, 

cada parte decidindo dentro de sua esfera de poderes, de maneira separada e independente, a fim 

de cumprir com os objetivos fundamentais da República e fortalecer o desenvolvimento nacional, 

ampliando a legitimidade democrática e afirmando a eficiência da atividade administrativa do 

Estado.  

É unânime que no Brasil o desenvolvimento nacional só é possível se houver a 

implementação das políticas de cooperação interfederativa já delimitados na ordem jurídica, e é 

fato que essa evolução custe a encontrar o seu ponto de equilíbrio ideal, visto que no modelo 

brasileiro estamos moldando-a com elementos próprios apesar de importar fundamentos dos 

modelos federalistas Americano e Alemão. Neste caso entra em cena o princípio da coordenação, 

que deve ser assumido pelo Governo Federal com a implicação dos Estados-Membros e 

Municípios, isso porque um dos propósitos do federalismo é a consecução e manutenção da 

unidade e da diversidade dos interesses de seus membros, ou seja, é dizer que a federação 

pretende a unidade na diversidade, definindo os limites 486 dessa interação, procurando unir entidades 

                                                           
485
 COMPARATO, Fábio Konder. A Organização Constitucional da Função Planejadora, Revista Trimestral de Direito 

Público. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 120. BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Superação das Desigualdades Regionais, 
p. 81-82. 
486
 Convém ressaltar que tais limites encontra guarida na Constituição Federal de 1988, e, conforme Christina de 

Almeida Pedreira até o presente momento, a leitura feita a partir do art. 23 da CF tem representado, 
antagonicamente, duas idéias: uma, que proporciona a solução dos desníveis econômicos e sociais entre os entes 
federados dirigindo a economia nacional, e, outra, que reforça o papel da União Federal em relação aos demais, 
transformando a relação subordinativa, alterando, inclusive, a estrutura das relações intergovernamentais. Ainda que 
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heterogêneas em torno de um conjunto de regras comuns, dando-lhe certa homogeneidade, Mas 

ao mesmo tempo, pretende que essa unidade preserve a diferenciação entre os elementos 

componentes da federação, respeitando a identidade cultural e política de cada um. 487 A vontade 

das partes é livre e igual, com a manutenção integral de suas competências: os entes federados 

podem atuar de maneira isolada ou autônoma. 488 O caráter desta participação pode ser 

temporária ou duradoura dependendo das circunstâncias e necessidades com o fito de manter a 

unidade sem eliminar a diversidade. Um exemplo a ilustrar está na LRF - Lei de Responsabilidade 

Fiscal, quando determinados instrumentos necessitam assumir um caráter permanente de 

atuação. A coordenação dessa forma é manejada pelo poder central por meio de procedimentos 

ou mecanismos de mediação que procuram instigar a convergência e a integração de ações 

conjuntas com o fim de fortalecer os entes regionais e locais, que passam a ter maiores condições 

de prestar com eficácia os serviços públicos aos cidadãos, com manifestações de solidariedade a 

alcançar com maior eficiência e objetividade a realização do bem comum. Ou seja, a decisão 

comum, tomada em escala federal, é adaptada e executada autonomamente por cada ente 

federado, adaptando-a às suas peculiaridades e necessidades. 489 

Dessa forma apercebe-se que a interpretação da nova redação do parágrafo único do art. 

23 da Constituição Federal, como assevera PEDREIRA, far-se-á por diversas leis (todas do tipo 

complementar) conforme assuntos diversos a serem definidos pelo Poder Público – e não mais 

por um único instrumento legislativo, mas cuja competência para legislar ainda permanece na 

União Federal. 490 Isso porque a materialização da coordenação na repartição de poderes são as 

competências concorrentes. 491 Assim, embora o iter a ser percorrido até então tenha sido tímido 

quanto à cooperação dos entes, houve por certo uma restauração os valores centralistas que 

prevaleceram até então, vindo à tona uma tendência crescente à fragmentação do poder político 

com consequente fortalecimento dos poderes locais e regionais, que têm como decorrência 

inesquecível o desaparecimento das fronteiras entre o poder político e a sociedade, que passa a 

                                                                                                                                                                                     

a redação original do parágrafo único desse artigo condicionava a realização da cooperação interfederativa à edição 
de lei complementar por parte da União Federal – a quem competia a definição dos limites desta interação. Em 
recente reforma do texto constitucional, pela EC nº. 52/2006, fez constar – por simples revisão redacional – que, de 
modo plural, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (Cf. 
PEDREIRA, Christina de Almeida. Instrumentos legítimos à implementação das competências constitucionais administrativas 
comuns. In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 24). 
487
 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. São Paulo: Ática 1986, p. 51. 

488
 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 59. 

489
 BERCOVICI cita Enoch Alberti Rovira em Gilberto Bercovici. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004, p. 59. 
490
 PEDREIRA, Christina de Almeida. Instrumentos legítimos à implementação das competências constitucionais administrativas 

comuns. In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 24. 
491
 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 59. 
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participar ativamente das decisões políticas com um maior controle sobre os atores públicos que 

lhes são mais próximos, o que vem a fortalecer de modo significativo a democracia. 

O maior desafio que se apresenta é equacionar todos esses princípios, aparar as arestas, a 

regra que dá estímulo a descentralização administrativa como o meio apto a garantir o 

desenvolvimento nacional. Na realidade, a grande critica que pode ser feita às competências 

comuns elencadas no art. 23 da Carta magna é a não inclusão do planejamento entre as matérias 

previstas, conforme ensinamento de BERCOVICI. 492 E continua dizendo que a ênfase da 

Constituição de 1988, no tocante ao planejamento, foi dada a União (art. 21, IX da CF), 

ignorando-se o papel dos Estados e Municípios na elaboração dos planos, quando em verdade 

deveria vislumbrar que a cooperação tal como o planejamento visa preparar antecipadamente e 

dentro de determinados princípios de atuação sem que seja violado a divisão de competências 

prevista constitucionalmente. 

Dessa forma vemos que essa equalização deve levar em consideração o que vem a ser, para 

que e para quem deve orientar as ações do Governo Federal com o fito de que o mesmo busque 

a inclusão de regiões menos favorecidas no processo de desenvolvimento econômico, a fim de 

atingir o objetivo da integração nacional. No entanto vemos que é a falta de uma política nacional 

coordenada, e não propriamente a repartição de competências concorrentes e comuns, que faz 

com que determinados programas e políticas públicas sejam realizados por mais de uma esfera 

governamental e outros por nenhuma. 493 É por meio dessa premissa e da regionalização 

orçamentária que o Governo Federal se elege como ator principal em meio a constituição de 

fundamento material indispensável à correção das desigualdades regionais e da colisão entre os 

interesses individuais dos estados subnacionais. Mas é a falta da lei complementar prevista no 

parágrafo único do art. 23 da CF que deve regulamentar as normas e diretrizes básicas para a 

cooperação entre os entes federados e a União. 

Em termos pragmáticos vemos que o princípio da equalização, dentro das políticas de 

desenvolvimento regional, apresenta duas problemáticas, a um a avocação das políticas voltadas 

para o fortalecimento do capital humano, 494 com a incumbência de dar autonomia aos indivíduos 

                                                           
492
 Ibidem, p. 62. 

493
 Ibidem, p. 63. 

494 O conceito de capital humano teve origem na década de 1950, com os estudos de Theodore Schultz, Nobel de 
Economia em 1979 e desenvolvido por Gary Becker, na década de 1980 por organismos multilaterais mais 
diretamente vinculados ao pensamento neo-liberal, na área educacional, no contexto das demandas resultantes da 
reestruturação produtiva. Deriva dos conceitos de "capital fixo" (maquinaria) e "capital variável" (salários). O "capital 
humano", ou capital incorporado aos seres humanos, especialmente na forma de saúde e educação seria o 
componente explicativo fundamental do desenvolvimento econômico desigual entre países. 
Existe aqui uma relação geral muito próxima do enfoque da capacidade adotado no livro Desenvolvimento como 
Liberdade de Amartya Sen, quando ele diz que as mudanças sociais em questão (expansão da alfabetização, dos 
serviços básicos de saúde e a reforma agrária) aumentam efetivamente a capacidade humana para ter uma vida menos 
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para que estes busquem oportunidades e, a dois é patenteada pelas políticas voltadas para a 

questão de organização do território. Convém ressaltar que ambas as políticas não se excluem, 

mas são manejadas com o fito de mantê-las dentro das trilhas a que está assujeitada: a de corrigir 

as disparidades regionais. 

Sendo assim, COMPARATO tratava da organização constitucional da função 

planejadora, assim asseverando: 

Urge, repensar o quadro constitucional à luz da nova exigência de programação 
institucional de políticas públicas, sendo certo que essa recomposição estrutural dos 
Poderes Públicos há de ser feita, tanto no plano da distribuição federal de competências 
quanto no nível da organização horizontal de funções, em cada unidade política.  495 

 

Há tempos que se sabe que os investimentos em capital físico – humano ou territorial, ou 

em infraestrutura, têm sido utilizados como meios de eqüalização do desenvolvimento entre as 

diversas regiões, porque produzem vantagens, em especial quando são realizados pelo governo 

federal, visto que os entes subnacionais não reúnem critérios de capacidade suficiente para tal 

realização.  

Mas convém ainda ressaltar que embora os investimento acima delineados sejam fortes, é 

indispensável que o Governo Federal passe a valorizar com mais ênfase outros mecanismos 

capazes de contribuir para a promoção da eqüalização, com vistas ao desenvolvimento nacional, 

como a constituição de fundos federais de desenvolvimento regional capazes de dar suporte ao 

desenvolvimento produtivo dos estados desfavorecidos, fundos esses voltados para o 

investimento, e, venha a fortalecer, a ampliação e a criação de instituições e organizações de 

ensino, extensão e pesquisa voltadas para a transferência de conhecimento e tecnologia para o 

setor produtivo, a fim de aumentar a capacidade de inovação das empresas, especialmente as 

microempresas e as empresas de pequeno porte. Aquele visa substituir ou minimizar a utilização 

da renúncia fiscal praticada pelos governos estaduais com a atração de investimentos e esse 

objetiva diminuir a lacuna de incremento entre a produtividade e a competitividade verificado 

entre as regiões desenvolvidas e as regiões em processo de desenvolvimento. 

Em suma, as circunstâncias atuais do federalismo e do desenvolvimento existem com o 

fim de demarcar ações com o intuito de dar viabilidade ao programa cooperativo do Estado 

brasileiro. No entanto percebemos que muito ainda há de ser feito, precisamos mudar a base 

                                                                                                                                                                                     

vulnerável e que valha a pena viver. Mas essas capacidades também estão associadas à melhora da produtividade e 
das possibilidades de emprego das pessoas envolvidas (expandindo o que se denomina “capital humano”). A 
interdependência entre capacidade humana geral e capital humano em particular poderia ser considerada 
razoavelmente previsível. (Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 296). 
495 COMPARATO, Fábio Konder. A organização Constitucional da Função Planejadora. Revista Trimestral de Direito 
Público. São Paulo: n. 8: 12-23, Malheiros Editores, 1994. 
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cultural comum de tolerância e cooperação na sociedade tão quanto a idéia de desenvolvimento 

político496. Algo que possa ser proposto com o intuito de unificar, institucional e politicamente, 

num compromisso comum da tarefa do desenvolvimento, com foco nos vetores axiológicos, que 

fazem ruir os velhos lineamentos dogmáticos do Estado para a nova dinâmica da organização 

constitucional do planejamento, aprimorando os instrumentos da democracia representativa, da 

eficiência e do bem estar da sociedade.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
496
 JAGUARIBE, Hélio. Desenvolvimento Político. São Paulo: Perspectiva, 1975. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 
O FEDERALISMO COOPERATIVO COMO BASE PARA O 

DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: UM PROJETO POLÍTICO E JURÍDICO 

  

 

4.1 O ARRANJO FEDERATIVO BRASILEIRO: DUAS TENDÊNCIAS 

CONTRADITÓRIAS – ENTRE A CENTRALIZAÇÃO E A DESCENTRALIZAÇÃO. 

 

 A história do federalismo brasileiro foi marcada por oscilações entre os diversos níveis de 

governo, elas transitavam desde o período colonial entre duas tendências contraditórias: o 

fortalecimento dos interesses nacionais (centralismo autoritário) ou dos interesses 

regionais/locais (mandonismo local), permutando entre uma maior ou menor centralização do 

Estado, isso tanto do ponto de vista da relação entre as esferas de poder como também do 

exercício da prática democrática, conforme pode ser visto no quadro 497 abaixo: 

 
INTERVALOS 

ESPAÇO TEMPORAL 

 
MOMENTOS  
HISTÓRICOS 

 
TENDÊNCIAS DE  

INTERESSES  
(UNIÃO x ESTADOS) 

 

 
TIPO DE 

FEDERALISMO/ 
DEMOCRACIA 

1500 -1822 Brasil Colônia Centralização Inexistente 
1822 -1889 Brasil Império498 Centralização Inexistente 

(tradição unitária) 
1889 - 1930 República Velha 

(hegemonia das  
Oligarquias estaduais)499 

Descentralização500 Robusto501  
– não Democrático 

1930 - 1945 Era Vargas –  
Estado Novo 

Centralização502 
(autoritarismo) 

Federalismo de fachada 503 
(Inexistente) Ditadura 

1946 - 1964 Democratização504 Descentralização Moderado –  
Democracia 

1964 - 1984 Regime Militar Centralização Federalismo de fachada 
Fraco – Ditadura 

1984 - 1988 Transição democrática Descentralização Moderado – Democracia505 
 Consolidação da Descentralização506  Robusto – 

                                                           
497
 Quadro meramente explicativo, sem rigor cientifico. 

498 Existiam aspirações locais por maior autonomia, expressas, em parte, pelo Partido Liberal, mas os movimentos 
foram duramente reprimidos. 
499 A federação resulta de uma decisão política na implantação do regime republicano, em 1889. Predominou o 
modelo centrífugo, estados com ampla autonomia, pouca cooperação e governo central sem robustez. 
500 Oligarquias impediram o florescimento da democracia, mesmo com a descentralização política. 
501
 De constituição resistente; que suporta fadigas; forte, vigoroso, sólido, rijo. 

502 Perda de autonomia dos estados marcada com  a cerimônia de queima das bandeiras dos Estados Federados. 
503
 Serve apenas para beneficiar os detentores do poder de fato, instrumentalizando sua dominação sobre a 

sociedade (Cf. Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1999, p. 1057). 
504 Equilíbrio de autonomias estaduais, dotados de competências importantes nos planos político, administrativo e 
tributário, o que permitiu a dinamização de sua vida política. Maior equilíbrio de nossa federação, tanto do ponto de 
vista das relações intergovernamentais quanto da pratica democrática. 
505 Marcada por uma série de movimentos sociais. 
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1988 - 1994 democracia Democracia 
1994 - 2001 

 
Era do Plano Real Centralização Robusto –  

Democracia 
2001 - 2008 Plenitude democrática Descentralização 507  Robusto – 

Democracia  

 

Como se pode observar, ambas as tendências estão presentes no decurso das 

Constituições do sistema político brasileiro. A ubiquidade do Estado advém da transmissão 

burocrática e patrimonialista do modo português de colonizar e teve terreno fértil com a sucessão 

republicana descentralizadora, oscilando paulatinamente da centralização com o autoritarismo à 

descentralização com avanços democráticos. A descentralização do poder é uma das 

características balizadoras do sistema federal, é através dela que o sistema possibilita a 

manutenção do equilíbrio entre as forças internas, norteado pela autonomia dos entes federados e 

estabelecendo relações intergovernamentais não hierarquizadas em nível vertical. A centralização 

por sua vez é caracterizada pela acumulação de atribuições no poder central. 

Não diferente da história do Estado Moderno, no Brasil bem como em diversos outros 

países, o federalismo tornou-se uma experiência rica e com especificidades próprias.508 Assim 

dizia Ataliba: a federação é, assim, uma decorrência necessária, no sistema brasileiro, do próprio regime 

republicano, mesmo porque toda federação há de ter suportes históricos, geográficos, sociológicos, econômicos, etc.509 

Dessa forma o sistema federativo foi instituído no Brasil com a proclamação da República, no 

entanto, pragmaticamente, o sistema brasileiro guarda desde o período colonial linhas básicas e 

reiteradas do principio federativo, que ficam na sombra de alguns aspectos de continuidade dos 

processos que são essenciais para a melhor compreensão da evolução do regime federativo e da 

oscilação entre a centralização e a descentralização. 510 

Dessa premissa, se houve um movimento pendular entre a centralização e a 

descentralização, tal oscilação não se apresenta simétrica, isso porque o Estado Novo, e o Regime 

Militar – 64, não destruíram os ânimos da estrutura federativa, nem tampouco a República e a 

Constituição de 1946 abalou o vigor do poder central e sua projeção de privilégios. Como se 

percebe não houve uma anulação completa do funcionamento institucional anteriores, o que 

                                                                                                                                                                                     

506 O movimento municipalista e a pressão por maior autonomia. Os municípios acompanham o fortalecimento da 
sociedade civil como um todo. 
507 Federalismo Cooperativo com uma nova instância de Poder regional intermunicipal, com a criação da lei dos 
Consórcios Públicos e sua regulamentação. Desafio de outra ordem, a participação em instâncias regionais, que 
coloca a necessidade de termos um nível de elaboração política que esteja acima do nosso país. 
508 Questão que avulta de suma importância na atual composição constitucional brasileira é a concernente ao 
Município e sua gênese, através de seus dilemas, perspectivas e particularidades dignas de estudo e aprofundamento. 
509 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. Atualizada por Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 44. 
510
 KUGELMAS, Eduardo; SOLA, Lourdes. Recentralização/Descentralização: dinâmica do regime federativo no Brasil dos anos 

90. Tempo Social; Revista de Sociologia da USP. São Paulo, 11(2): 63-81, out. 1999. 
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sucedeu foi a mudança no padrão de relacionamento entre as esferas de governo através de uma 

dinâmica de aperto/afrouxamento de controles políticos e fiscais. 

O arranjo federativo da Constituição de 1988 foi uma das balizas mais importantes do 

processo político no Brasil, caracterizado como terceiro ciclo de democratização, 511 devido 

principalmente à descentralização do poder político e financeiro para as esferas subnacionais, 

voltados para a legitimação da democracia, norteada por políticas sociais e a redução das 

desigualdades regionais com o intuito de desenhar uma ordem institucional e federativa distinta 

da anterior, baseada numa premissa desenvolvimentista. 

A Constituição foi desenhada para formar as bases de uma nova ordem e para legitimar a 

redemocratização. A proposta descentralizadora da Constituição de 1988 veio traçada após as 

várias ondas de elaboração de novas Constituições desde o período entre guerras, bem como pela 

transição para a democracia na Europa e na América–Latina, um meio de constranger o centro. 
512 E, três razões foram essenciais para a descentralização, a agenda de transição com a reação 

contra o regime anterior, a submissão das instituições políticas subnacionais ao Executivo federal, 

a legitimação dos entes subnacionais em reestruturar o Estado com seu potencial para a 

eficiência, a democracia e o accountability. 513 

A Constituição Federal de 1988 foi a mais detalhada de todas as Constituições brasileiras. 

No momento de sua promulgação buscavam-se soluções para as incertezas geradas pela mudança 

do regime político, havia a tendência em constitucionalizar questões importantes, não apenas 

princípios, mas também regras, direitos bem como políticas públicas. Fora fruto de uma visível 

participação política, 514 inclusive com propostas não congressistas. 515 

As propostas trabalhadas foram capazes de conciliar os novos e velhos atores políticos 

bem como os grupos de interesses, isso ratifica o quão detalhada em seu conteúdo e extensão 

                                                           
511
 Desde a instituição da república esse é o terceiro momento de ampliação da democracia no regime brasileiro, 

dessa forma entendemos que se constitui num ciclo de desenvolvimento das estruturas democráticas brasileiras, 
visando o fortalecimento dos entes federativos subnacionais. 
Celina Souza fala em terceira onda de democratização onde tal processo enfatiza a redemocratização, a 
descentralização e as novas Constituições que mudaram o papel dos entes federativos, sendo o Brasil o exemplo 
onde todos esses fatores ocorreram simultaneamente (Cf. Celina Souza. Federalismo e Descentralização na Constituição de 
1988: Processo decisório, conflitos e Alianças. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol. 44, nº. 3, 2001, p. 
513-560.  
512
 STEPAN, Alfred. Para uma analise comparativa do Federalismo e da Democracia: Federações que restringem ou ampliam o 

Poder do Demos. Dados, 2000, vol. 42, nº . 2, p. 593-634. 
513 Op. Cit, p.135. 
514 A Assembleia Nacional Constituinte fora eleita por representantes de doze partidos políticos, que somavam 559 
membros – 72 senadores e 487 deputados federais – dispostos em vinte e quatro subcomissões, que se 
transformaram em oito comissões, seguida de uma comissão de sistematização, com 97 parlamentares e sessões 
plenárias com duas rodadas de votações nominais, que receberam a incumbência de elaborar a sétima Constituição 
Brasileira. 
515 Inovação da ANC fora as permissões para receber proposta encaminhada por eleitores, com envio de sugestões 
pelos Correios. 
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bem como o fato de conter tantos dispositivos a serem regulamentados, alguns exigindo leis 

complementares e outros, leis ordinárias. 

De tudo acima exposto, além de poder decidir sobre a manutenção do sistema federativo, 

os constituintes puderam desenhar uma relação de poder governamental extremamente 

descentralizada com vários centros de poder legitimados a fazer parte do processo como foi o 

caso da elevação do município à categoria de ente federado, subcomissão esta influenciada pelos 

trabalhos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, sob o argumento da 

virtude da descentralização de que a centralização financeira do governo militar teria levado à 

falência dos estados e municípios com sérias consequências para a ordem social, além da ausência 

do governo federal nos debates e negociações. 

BONAVIDES assim declara: 

Faz-se mister assinalar desse modo o significado decisivo, inédito e inovador que 
assume o art. 18 da Constituição vigente. Esse artigo inseriu o município na 
organização político-administrativa da Republica Federativa do Brasil, fazendo com 
que ele, ao lado do Distrito Federal, viesse a formar aquela terceira esfera de 
autonomia, cuja presença, nos termos em que se situou, altera radicalmente a tradição 
dual do federalismo brasileiro, acrescido agora de nova dimensão básica.  

 

Disso resulta que a descentralização tinha como objetivo proporcionar a instituição de um 

verdadeiro processo democrático no país, em especial com o expressivo crescimento das regiões 

Centro-Oeste, Nordeste e Norte com o fortalecimento das esferas subnacionais por meio da 

regulamentação de impostos próprios os entes federativos concentravam receitas financeiras, o 

aumento do poder político e econômico regional que visavam à expectativa de um aumento das 

políticas públicas de combate às desigualdades regionais. Essa fora a premissa daquele primeiro 

momento, mas após algum tempo da promulgação da Constituição Federal foi possível avaliar até 

onde tais expectativas foram concretizadas. Isso porque vislumbramos que especificamente o 

sistema federativo existia apenas em seu sentido formal, não caracterizando pragmaticamente a 

redução dos desequilíbrios políticos federativos, visto que a descentralização fora totalmente 

descurada, o que causou um profundo desequilíbrio da federação brasileira. 

Cumpre asseverar o que AFONSO e LOBO 516 fala de que a lógica para aumentar 

recursos e poderes nas mãos dos governos intermediários e/ou locais é, antes de tudo, 

enfraquecer o governo central. A descentralização não nasce de uma reação dos governos 

subnacionais, ou em favor destes, contra os poderes ditos excessivos do centro. 

                                                           
516
 AFONSO, Jose Roberto Rodrigues & LOBO, Theresa. Descentralização Fiscal e participação em experiências democráticas 

retardatárias. Brasilia: Planejamento e Políticas Públicas, n. 14, Dez. p. 5-22. 
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FERNANDES 517 assinala que: 

Como o federalismo, a democracia sequer foi examinada como ‘mal necessário’, como 
pressuposto ou premissa das reformas e revoluções dentro da ordem, essenciais para o 
desenvolvimento capitalista. Ela só encarada como um mal em si, uma fonte de 
antagonismos sociais que cumpria reduzir ao valor zero, mantendo-se como ritual 
simbólico; ou eliminar, preservando na prática a democracia restrita, instrumental 
para a conciliação e a reforma que convinham aos estados com faculdade de decisão 
das classes burguesas.  

 

Na realidade vemos que vários motivos podem explicar essa negligência, a ideia de que o 

sistema brasileiro nunca fora um pacto de equilíbrio entre entes federativos, o enaltecido 

predomínio do poder político das elites regionais, a dominação do poder local focalizada pelo 

coronelismo reinante em todo o país, daí perceber-se que todas essas circunstâncias foram 

determinantes para a dificuldade de distribuição do poder entre os entes federativos e que 

viessem a fortalecer o espírito democrático no Brasil. 

Nessa perspectiva, o federalismo é tratado como um pacto, em verdade um processo de 

repactuação permanente, porque calcada na construção de acordos e negociações políticas dos 

governantes. Pacto entre unidades políticas diversas que preferem a união. ELAZAR enfatiza que 

federalismo significa pacto. Em essência, um arranjo federal é uma parceria, estabelecida e regulada por um pacto, 

cujas conexões internas refletem um tipo especial de divisão de poder entre os parceiros, baseada no reconhecimento 

mútuo da integridade de cada um e no esforço de favorecer uma unidade especial entre eles. 518  

DALLARI, 519 ao fazer um contraponto entre democracia, federalismo e alianças 

oligárquicas, afirma que: 

a organização federativa pode ser a garantia de um sistema democrático, na medida 
em que cria a necessidade de uma pluralidade de centros de poder político. Porém, a 
aliança de oligarquias, como no caso brasileiro, pode representar um risco, na medida 
em que cria a ilusão de democracia e se apóia rigorosamente nos princípios e na 
mecânica do federalismo. 

Essa relação entre o federalismo e a democracia se caracteriza como algo inerente na 

prática brasileira, SOARES 520 entende que a ausência de democracia no Brasil é fator que 

impossibilita a consolidação do federalismo. Assim descreve que  

a federação não foi uma constante na historia do Brasil Republica porque a 
democracia também foi vacilante. As experiências autoritárias do Estado Novo e de 
1964 evidenciaram o grau de centralização do autoritarismo, tornando-se incompatível 
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com o sistema federal, que só se concretiza mediante uma real descentralização do 
poder.  

Mas passado o primeiro momento Pós-CF/88 percebe-se que a trajetória 

descentralizadora culmina com a crise fiscal e financeira do estado brasileiro, explicitada pela 

horizontalização do conflito federativo, com a inoperância do CONFAZ e a guerra fiscal entre os 

Estados-Membros, dando-lhes características de um federalismo selvagem, que acaba resultando 

num novo processo de centralização que coincide com o êxito do Plano Real, a queda dos índices 

inflacionários e o consequente fortalecimento do governo federal. Há uma mudança expressiva 

no direcionamento do poder central que tinha como palavra de ordem uma ampla reforma estatal 

calcada em mecanismos de regulação compensatórios e a integração competitiva na ordem 

econômica internacional globalizada. 

Nesse contexto, o Estado Brasileiro se debate frente à atividade econômica e passa a atuar 

como agente dela, intervindo de forma direta, em especial após as recentes alterações da 

Constituição – Emendas Constitucionais de nº. 5, 6, 7, 8, e 9, 521 tendentes a reduzir o papel do 

Estado como agente da atividade econômica, enaltecendo sobremaneira a atuação na ordem 

econômica às idéias neoliberais no discurso político das elites nacionais, assegurando sua atuação, 

fixando o caráter suplementar da iniciativa estatal, com a introdução do princípio da 

subsidiariedade e um novo projeto de desenvolvimento nacional, distantes da perspectiva 

competitiva dos estados, que aprofunda os problemas de governabilidade, com ampliação de 

técnicas participativas que possam permitir uma ação conjunta concertada. 522 No entanto um 

programa de governo que explicitasse a reformulação das relações intergovernamentais ficou 

afetada pelas reformas do aparato estatal e a integração globalizante. 

Uma nova oscilação se verifica no processo federativo, uma reversão na trajetória 

descentralizadora, tal ação centralizadora é trabalhada com o intuito de manter a agenda política 
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 EC nº. 05/95 – alterou o art. 25, § 2º da CF, que trata dos serviços locais de gás canalizado: os Estados podem 

explorá-los mediante concessão a empresas não sujeitas ao controle societário direto do Estado. 
EC nº. 06/95 – que alterou os arts. 170, 171, IX, 176, § 1º, da CF, que trata do fim da proteção à ‘empresa brasileira 
de capital nacional’, à pesquisa e lavra de recursos minerais, que pode ser concedida ou autorizada a empresa 
constituída sob as leis brasileiras e com sede e administração no País (não mais exclusivamente a empresa brasileira 
de capital nacional). 
EC nº. 07/95 – que alterou o art. 178, P. Único da CF, que trata da cabotagem, ou seja , a abertura a embarcações 
estrangeiras. 
EC nº. 08/95 – que alterou o art. 21, XI da CF, que trata dos serviços de telecomunicações: a concessionário ou 
permissionário não precisa ser empresa sob controle acionário estatal. 
EC nº. 09/95 – que alterou o art. 177, § 1º da CF, que trata do petróleo: possibilidade de a União contratar com 
empresa privada a realização das atividades do monopólio. 
522
 Tal expressão denomina-se como o resultado do conjunto de técnicas, meios e instrumentos que permitem a 

cooperação entre os entes federativos sem rompimento do equilíbrio federal e abolição dos dados constitucionais 
existentes (Cf. José Alfredo de Oliveira Baracho. A Federação e a Revisão Constitucional. As novas técnicas dos equilíbrios 
Constitucionais e as Relações Financeiras. A cláusula Federativa e a proteção da forma de Estado na Constituição de 1988. Revista 
de Direito Administrativo, 202: 54, 1995). 



196 

 

 

sem quebrar o processo de institucionalidade democrática, um meio de tour de force 523 que amplie 

a iniciativa política do regional para o central, caracterizada pela necessidade de atuação política 

interventiva no âmbito federativo, como meio de operacionalizar um intercâmbio organizado de 

programas de reformas em nome da solução para os desequilíbrios fiscais. 

O caráter predatório do modelo do federalismo brasileiro ao longo dos regimes conduz a 

dificuldade de criar instrumentos e ações eficazes e adequadas que possibilite a integração entre 

os entes federativos com o intuito de otimizar o estabelecimento de incentivos para a cooperação 

quer no sentido horizontal, entre os entes de mesma categoria, quer no sentido vertical entre a 

União e as instâncias subnacionais, por meio das relações intergovernamentais 524 e na prevenção 

de conflitos federativos. 

ABRUCIO & FERREIRA COSTA asseveram que: 

é possível dizer que se formaram dois tipos de jogos na redemocratização. Na esfera 
entre os Estados e a União, no que tange principalmente à questão financeira, 
predomina um jogo predatório praticado pelas unidades estaduais; na relação dos 
Estados entre si vigora uma competição não cooperativa. 525  

 

Dessa forma percebe-se que os processos de descentralização ocorrido no Brasil são 

bastante diferenciados, condições históricas e culturais influenciam sobremaneira o caso brasileiro 

em especial pela intenção descentralizadora de fortalecimento dos governos subnacionais, 

ratificada pela ausência de fatores propícios à articulação e à coordenação de políticas públicas 

executadas via relação intergovernamental consequência da desordem institucional que a envolve. 

Uma especificidade própria do caso brasileiro está no tratamento dado aos municípios, 

que foram elevados a categoria de ente federativo na própria Carta Constitucional, tal 

impulsionamento ocasionou um federalismo notavelmente descentralizado, uma particularidade 

impar no contexto das federações internacionais, resultando numa nova autonomia, a conquista 

de receitas próprias e a tentativa de democratizar o plano local. Entretanto, tal conquista não 

resolve os problemas locais, em especial a desigualdade de condições econômicas e 

administrativas; o discurso do municipalismo autárquico; a metropolização acelerada; os resquícios 
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ainda existentes tanto de uma cultura política como de instituições que dificultam a accountability 

democrática e o padrão de relações intergovernamentais. 526 

O tratamento prioritário do governo federal acentuou ainda mais no final da década de 

90, com a adoção de medidas tributárias centralizadoras com a questão fiscal, a reforma da gestão 

pública, a responsabilidade fiscal e políticas sociais, ou seja, estruturas e institutos importantes 

que se mostraram num multifacetado mosaico com experiências bem sucedidas e tentativas 

frustradas, avanços e retrocessos que acabaram relegando a um segundo plano as políticas de 

relações intergovernamentais.  

Percebe-se que caminhamos para um processo mais avançado da institucionalização 

democrática ratificada pelo federalismo. O governo de Fernando Henrique foi marcado pelo 

êxito na censura ao modelo predatório vinculado ao processo descentralizador do estadualismo 

que necessitava de intervenções pontuais. Havia a necessidade de pontuar os padrões federativos 

construídos ao longo do processo redemocaratizante. A deficiente ou errônea arquitetura das 

instituições de governo clama por adequar suas instituições políticas às necessidades do 

planejamento e execução no campo da realização de políticas públicas como determinante para as 

dificuldades dos países, sobretudo os países emergentes, tendo em vista atingir níveis satisfatórios 

de desenvolvimento sustentável.  

O atual governo tem na pauta o desafio de tratar o federalismo sob o aspecto de 

implementação de políticas públicas tendo em vista a coordenação e a cooperação. A Lei dos 

Consórcios Públicos e a instituição do Comitê de Articulação Federativa caminham no sentido de 

executar a assunção de uma nova visão nas relações intergovernamentais com o intuito de 

promover a articulação na formulação de estratégias para atendimento das demandas sociais, bem 

como para o aprimoramento das relações federativas, enaltecendo que não se trata de uma 

política de governo focada na dicotomia - centralização x descentralização, mas de prioridades 

governamentais a serem viabilizadas por políticas públicas. 

Dessa forma, revigoram-se os valores centralistas até então prevalecentes e eleva uma 

tendência crescente a descentralização focada na fragmentação do poder político e naturalmente 

do poder local, que tem como consequência a dispersão das fronteiras entre o poder político e da 

sociedade, com o fortalecimento da democracia calcada na participação e controle dessa 

sociedade nas decisões dos atores públicos que lhes são mais próximos, a exigência de um 

renascimento da política vinda de baixo, 527 clara expressão do princípio da subsidiariedade com o 
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intuito de satisfazer demandas respaldadas no potencial de promover a eficiência, a democracia e 

o accountability. 

 

 

4.2 O DESENVOLVIMENTO COMO POLÍTICA PÚBLICA: A COOPERAÇÃO 

ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS 

 

 Hesse ao contrapor-se à concepção de Lassalle buscou demonstrar que o remate do 

conflito entre os Fatores Reais de Poder e a Força Normativa da Constituição não implica 

necessariamente na derrota desta em face daquela ou vice-versa. É que existem pressupostos 

realizáveis na Constituição que permitem assegurar sua força normativa, tão quanto às inevitáveis 

modificações da Constituição enreda a depreciação de sua força normativa. E não diferente 

dessas concepções a Constituição de 1988, desatenta da clássica antevidência, anuiu à idéia de 

Constituição Dirigente, ou seja, a Constituição que define fins e objetivos para o Estado e a 

sociedade, tendo como pressuposto básico, segundo CANOTILHO, que os problemas econômicos, 

sociais, científicos são, simultaneamente, problemas constitucionais suscetíveis de conformação e resolução através de 

decisões político-constitucionais vinculativas das decisões tomadas pelo poder político. 528 

 Passados mais de 20 anos de força vigorante, a Carta de 1988 desde logo apresentou os 

efeitos aduzidos por Hesse, modificações inevitáveis e contínuas fez oscilar o efeito pendular da 

ordem federativa brasileira, causando reflexos pragmáticos que caminham desde a organização do 

Estado, visitando a estrutura do ordenamento jurídico e refletindo de maneira peculiar no regime 

democrático brasileiro. É a Constituição que fixa os princípios e diretrizes sob os quais devem 

formar-se a unidade política e as tarefas do Estado, mas não se limita a ordenar apenas a vida 

estatal, regulando também as bases da vida não-estatal. 529 

 A Constituição de 1988 é, pois, uma constituição dirigente, que se exime do modelo 

constitucional que limita sua disciplina apenas às regras básicas de organização política do Estado 

para configurar-se segundo um modelo que se desdobra numa infinidade de normas econômico-

social no afã de constitucionalizar toda vivência do mundo real. O grande debate gira entre 

aqueles que consideram a Constituição um simples instrumento de governo, definidor de 

competências e regulador de procedimentos, e os que acreditam que a Constituição deve aspirar a 

transformar-se num plano global que determina tarefas, estabelece programas e define fins para o 

Estado e a sociedade. Aplausos e críticas à parte. Vemos que as constituições refletem as crenças, 
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modelos e tradições de cada povo, valores que devem ser respeitados, e nesse sentido, 

HÄBERLE enfatiza que a Constituição não é apenas um conjunto de textos jurídicos ou um mero compêndio 

de regras normativas, mas também a expressão de um certo grau de desenvolvimento cultural, um veiculo de auto-

representação própria de todo um povo, espelho de seu legado cultural e fundamento de suas esperanças e desejos. 530 

 São tratadas como Constituições Estatutárias, Dirigentes ou Programáticas, 531 pois definem 

diretrizes, metas e programas constitucionais que se transformam num plano global, numa nova 

ordem econômica e social, modificadora do status quo ante, inovador e intervencionista de políticas 

públicas que devem concretizar-se com a iniciativa tendente a sujeitar os órgãos de direção 

política na execução de imposições constitucionais e na constitucionalização de direitos. A 

Constituição deixa de ser instrumento de governo, definidor de formas e competências para o 

exercício do poder, insistindo-se na programaticidade de tarefas e fins do Estado. 532 

 Em consonância com tais fatos, decorre do modelo programático ou dirigente, a estreita 

vinculação aos programas constitucionais do legislador e dos governantes, isso porque os planos 

de governo passam a ser um programa dentro do programa constitucional e não atividade de forças políticas, 

livremente exercidas num quadro constitucional, 533 tão quanto a legislação deve atender à programação 

constitucional, tais assertivas conduzem a premissa de que a implementação de políticas públicas 

devem estar em perfeita consonância com o programa constitucional e quando houver 

divergência, ou proposições partidário-programáticas entre esses programas, ensejará vícios que 

indubitavelmente levarão a inconstitucionalidade. Do mesmo modo, a omissão – por inércia ou 

silêncio – do legislador ante o imperativo do dirigismo programático constitucional, do mesmo 

modo, não deixa de configurar violação à Constituição, pela inobservância do dever de legislar 

naquilo que efetivamente importa ao interesse público.  

É inegável que nesse quadro o judiciário passa a ter uma importância crucial no contexto 

jurídico-político das instituições brasileiras, e essa atuação cada vez mais pró-ativa nas grandes 

questões nacionais, tem configurado-se como prioritária: 

o juiz, hoje, exerce um verdadeiro magistério sobre as pessoas, fazendo do conflito uma 
oportunidade de socialização. Antes concebida de forma negativa e punitiva, a justiça 
torna-se positiva e construtiva. Disso vemos que na concepção clássica, o juiz é sujeito 
à lei e só exerce seu direito de julgar através dela, ele tende, no presente, a elevar-se 
acima da lei para tornar-se direitamente o porta-voz do direito. 534  
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A indeterminação, seja por via de orientação e direcionamento de políticas públicas, seja 

de omissão do dever de legislar, repercutiria sobre as relações entre os Poderes, dado que a lei, 

por natureza originária do Poder Legislativo, exigiria o acabamento do Poder Judiciário, quando 

provocado pelas instituições e pela sociedade civil e estabelecer o sentido ou a completar o 

significado de uma legislação que nasce com motivações distintas às da certeza jurídica. Assim, o 

Poder Judiciário seria investido, pelo próprio caráter da lei no Estado social, do papel de 

legislador implícito. 535 

 Dessa forma, vemos que a função essencial da Constituição Dirigente é um programa que 

visa à transformação da realidade, conformando globalmente o domínio político mediante a 

exigência de atuação, um impulso diretivo material permanente relacionado a determinados fins, 

isso porque a programaticidade torna mais transparente a vinculação dos órgãos de direção 

política ao fornecer linhas de atuação e direção. Em vista disso, a inspiração do 

constitucionalismo dirigente para a Constituição de 1988 foi algo incontestável, principalmente 

no modo de impor os objetivos, metas e diretrizes ao Estado e à sociedade, principalmente 

quando determina linhas de atuação do poder público, quando restringe a liberdade de 

conformação do legislador e do governo na formulação e concretização de políticas públicas a 

serem desenvolvidas. No mesmo sentido, BERCOVICI enfatiza que o programa constitucional não 

tolhe a liberdade ou a discricionariedade do governo, nem impede a renovação da direção política e a confrontação 

partidária. 536 A política pública encontra-se submetida a um complexo sistema de limites, o 

descumprimento de tais preceitos e imposições constitucionais, seja na conformação da adoção 

de formas de atuação, seja na desconformidade por omissão dos poderes-deveres a que estejam 

incumbidos, com a parametricidade da norma constitucional, resultarão em larga medida na 

questão de constitucionalidade ou em vícios de inconstitucionalidade. 

HESSE 537 enfatiza em sua obra que: 

A força da constituição intenta demonstrar a relevância da problemática, lembrando o 
peculiar significado atribuído à Constituição na vida moderna. Retoma aqui o 
complexo de relações que envolve a noção de força normativa da Constituição, 
acentuando a necessidade de satisfação de certos pressupostos atinentes à práxis e ao 
conteúdo da Constituição.  

 

Da leitura dos objetivos fundamentais insculpidos na aspiração dirigente da Constituição 

de 1988 em algumas áreas específicas, foi incluída em outros dispositivos, no sentido de revigorar 
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a programaticidade político-constitucional, o modo, a garantir a consecução dos fins e diretrizes 

que se buscam alcançar, bem como de onde demandam os indispensáveis recursos de natureza 

diversos para subsidiar tais políticas setoriais. Como exemplo, o limite mínimo de recursos a 

serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 

saúde. Seguindo a mesma orientação garantista a repartição constitucional de competências induz 

à observância dos limites de atuação de cada um dos entes federados, bem como no mesmo 

sentido, a fixação de normas para a cooperação entre os entes da federação, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Em sede de autonomia das 

unidades federativas, o respeito a tais limites e princípios poderão ou não implantar uma 

determinada política pública. A intenção de tais imperativos constitucionais, consiste na premissa 

de subsidiar o poder público na eficiência da gestão dos recursos públicos e replicar a falta de 

recursos que justifica a execução deficitária das metas e tarefas dos programas estabelecidos 

constitucionalmente como políticas públicas que visam ao desenvolvimento.  

 A positivação das imposições dirigentes no texto constitucional visa determinar a atuação 

dos poderes públicos no exato limite demarcado no texto constitucional em detrimento de 

alternativas outras que tenham por objetivo programas de realização dos direitos econômicos e 

sociais. Segundo HESSE, a Constituição não se limita a deixar matérias abertas, mas a estabelecer, com 

caráter vinculante, o que não pode ficar aberto e indeterminado, além de estabelecer os procedimentos por meio dos 

quais podem ser decididas as questões abertas. 538 Ainda nesse sentido ZAGREBELSKY enfatiza que 

através das normas de programa, se reduz o espaço da controvérsia preliminar ao confronto político, 

estabelecendo-se um quadro de orientação colocada preliminarmente fora de discussão. 539 

 A execução de políticas públicas que tenham como objetivos a intensificação das relações 

intergovernamentais caracterizam-se primordialmente pela integração de mais de uma esfera de 

governo tendo em vista o desenvolvimento nacional, configurada pela conjugação de esforços, 

meios e capacidades com o intuito de atingir objetivos comuns. Dessa forma, qual deve ser o 

ideal cooperativo a ser alcançado tendo em vista esses objetivos comuns? Considerando a 

complexidade e a diversidade de interesses entre esses entes quais seriam os elementos essenciais 

que nortearão a medida de responsabilidade de cada qual em face do cumprimento de suas 

respectivas competências? A luz que conseguimos vislumbrar é de que a junção dessas 

perspectivas e adversidades do Estado exige que se divise não só a medida de cooperação dos 

entes federativos, mas também a coordenação existente entre eles, que não será solucionada 

apenas com a criação de novas estruturas organizacionais, mas que se vislumbre adaptar a 

                                                           

538 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 18-20. 
539 ZAGREBELSKY, Gustavo. Manuale di diritto Constituzionale. Torino: UTET, 2000, p. 111. 
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arquitetura institucional existente na perquirição de novas tarefas, e tal fato está ligado ao 

aparente paradoxo no processo de descentralização brasileiro, ligado ao fortalecimento das 

capacidades institucionais e administrativas do Governo Federal, que é o nível de governo que 

dirige e coordena a implementação das políticas descentralizadas pelos entes federados. 540 

 Em vista disso percebe-se que é preciso considerar que o planejamento das ações do 

poder público é elemento característico do Estado Federal, na medida em que a diversidade de 

interesses, a mínima capacidade administrativa, os problemas fiscais e financeiros e a articulação 

de competências atribuídas a cada ente podem ser compensados pela União Federal, tendo em 

vista a decisão de elaborar uma política nacional deliberada, que deve ser implementada de modo 

coordenado e com a adesão dos entes federados. 541 

 Dessa forma, o planejamento dos programas e tarefas para a implementação de políticas 

públicas de interesses comuns deverá necessariamente passar pela intensificação das relações 

intergovernamentais, visto que é por meio dessas relações que se promoverá o desenvolvimento 

nacional, porque construído sobre as bases de uma ação conjunta que ratificará as estruturas de 

poder e os meios necessários à efetividade, à continuidade, à abrangência e à eficiência como 

condição necessária para a realização do bem-estar social, fim que o Estado busca atingir. Nesse 

contexto, planejamento e desenvolvimento têm íntima relação para a elaboração e definição de 

políticas públicas, fixando metas, planos e diretrizes que assegurem uma atuação equilibrada, de 

acordo com as prerrogativas de cada ente federativo. 

 Assim, vemos que a redefinição do papel do texto constitucional produzida pela práxis 

vivenciada nesses mais de 20 anos trouxe implicações no âmbito do controle de 

constitucionalidade de leis e atos normativos e no controle da omissão inconstitucional, com o 

intuito de apartar espaços diversos, seja como árbitro da federação em face da atuação 

competencial dos entes federativos, seja até mesmo na orientação e direcionamento de políticas 

públicas titularizadas por mais de uma entidade federativa.  

Dessa análise percebe-se que a conciliação entre os programas de governo e o texto 

constitucional é mediado pela justaposição entre as emendas constitucionais e os limites 

temporais, circunstanciais, formais e materiais (explícitos e implícitos) do art. 60 da Carta Magna, 

isso quer dizer que o controle judicial das políticas públicas depara-se com a análise das emendas 

em face dos estritos termos expressamente estatuídos na Constituição. O que se operou 

pragmaticamente nesse período foi uma mudança substancial na fronteira e na arquitetura do 

                                                           

540 ARRETCHE, Marta. Mitos da Descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas? Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, 1996, nº. 31, p. 51, 56-57. 
 http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/RBCS_96.pdf Acesso em 20 de marco de 2009. 
541 ARRETCHE, Marta. Estado Federativo e Políticas Sociais: Determinantes da Descentralização. Rio de Janeiro: Revan, 
2000, P. 74, 246-248. 
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ordenamento jurídico brasileiro, que teve redefinido seu papel de atuação com a instauração de 

novos modelos e meios mais eficientes de realização das finalidades constitucionais, entre eles no 

direito administrativo, que teve seu âmbito de ação redefinido, no espaço que medeia entre as 

proposições legais e a execução das políticas. 542 Entretanto a intensificação do uso do controle de 

constitucionalidade das emendas tem procurado instituir no judiciário uma arena alternativa para 

balizar o uso desinibido das limitações ao poder constituinte reformador, repercutindo 

diretamente na jurisdição constitucional em se identificar com a filosofia da Constituição, cuja 

intenção era favorecer a efetivação dos princípios programáticos, em detrimento até da forca 

normativa da constituição, alterando significativamente as bases do ordenamento jurídico 

mediante a dissociação entre matéria e forma jurídico-normativa com o intuito de exercer efetiva 

fiscalização das principais medidas governamentais. 

Atualmente, o grande desafio da atuação estatal, não é apenas uma adequada 

compreensão das próprias competências como questão de deveres que em sendo descumprida 

gera imputações, é acima de tudo a medida de cooperação e de coordenação para a execução de 

políticas públicas que não encontra eficácia em virtude da falta de seu poder de coação malogrado no 

espaço que existe entre a decisão e a execução de tais atividades, porque o que se tem 

corroborado é que existe uma intensificação normativa declaratória ou meramente retórica para 

embasar discursos e programas estatais, sem qualquer compromisso com o interesse público. 

  

 

4.3 A SUPREMA CORTE BRASILEIRA E O SEU PAPEL POLÍTICO NA 

RELAÇÃO ENTRE OS ENTES FEDERADOS 

 

 

 Para bem compreender o significado jurídico-político da função jurisdicional no 

panorama das instituições republicanas, urge que se compreendam seus caracteres essenciais, 

naquilo que se convenciou chamar de tripartição de poderes, expressão de um preceito supremo de 

garantia e elemento definidor das democracias ocidentais, conferida pela autonomia institucional 

outorgada pela Carta Política de 1988, e que se revela como pedra angular do sistema de proteção 

de direitos.  

 Com efeito, a influência da doutrina constitucional americana, acolheu como verdadeiro 

dogma da tripartição de poderes o prestigio e a supremacia do Judiciário, contribuindo assim para 

que se outorgasse ao Supremo Tribunal Federal, desde 1891, a função de guardião da 

                                                           

542 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 40. 
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Constituição e da ordem federativa, sob o impacto da célebre iniciativa do Chief Justice Marshall, 

em 1803, no case Marbury x Madisson, o que leva a reconhecer que a República e a Federação são 

no Brasil institutos indissociáveis, porque se realizam, no dizer de ATALIBA, pela autonomia 

recíproca da União e dos Estados, sob a égide da Constituição Federal, tratadas em igualdade de condições, postas 

no mesmo nível e objeto de cuidado especial (art. 1º a 25) e proteção idêntica (art. 60, § 4º).543 

 Tais preceitos encontram respaldo no exercício da jurisdição constitucional, atividade essa 

delegada pelo Estado ao Magistrado que a exerce como parcela do poder soberano, poder esse 

essencialmente político, porque as decisões judiciais fazem parte do exercício da soberania do 

Estado, que disciplinada pelo direito, aplicam normas jurídicas, e expressão do poder político, 

porque integrante do aparato de poder do Estado. 544 Contudo, GARAPON enfatiza que: 

o aumento de poder da justiça não deve ser entendido como uma transferência da 
soberania do povo para o juiz, porém como uma transformação do sentimento de 
justiça [...] e que o aumento do poder da justiça é mais um prenúncio de uma 
mudança profunda em nossa democracia do que uma realidade concreta. 545  

 

Assim, a atividade dilatada do Poder Judiciário, atualmente é apontada que seu 

nascedouro surgiu com a construção jurisprudencial e doutrinária da Suprema Corte Americana, 

para evolver seu alargamento e desenvolvimento na seara do processo Constitucional europeu e 

no pós-guerra com a nova cena da democracia. 546 

 Dessa forma, percebe-se que o papel da Suprema Corte não se reduz apenas a sua 

competência tradicional, elencada no art. 102 da Carta Constitucional, mas também de novas e 

significativas atribuições de inegável peso político e de grande significado jurídico, 547 além dos 

casos onde exerce uma série de competências que o modelo constitucional pátrio confere 

implicitamente, mas que passaram a limitar a autonomia constitucional do Estado-Membro, quer no 

exercício excepcional do poder constituinte autoorganizador, quer no exercício constante dos 

poderes reservados, e que não lhes sejam vedados pela Constituição Federal. 548/549 

                                                           

543 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. Atualizada por Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 44. 
544 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 90. 
545 GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia. Rio de Janeiro: REVAN, 1996, p. 46. 
546 GARAPON cita ROSANVALLON, P. em “La justice, nouvelle scene de notre démocratie”. Paris: Libération, 1995. In: 
Ibidem, p. 45. 
547 Dentre essas está a Competência para processar e julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação 
Declaratória de Constitucionalidade, a Arguição de Descumprimento de preceito Fundamental, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão, o Mandado de Injunção, o Recurso Extraordinário, Mandado de Segurança 
contra atos do Presidente da República, das Mesas do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, do 
Tribunal de Contas da União, do Harbeas Corpus impetrados contra atos de Tribunal Superior ou contra autoridades e 
funcionários cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição do STF, bem como o Recurso Ordinário em harbeas 
corpus contra decisão do STJ.. 
548 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 74. 
549 Segundo HORTA, os Princípios Constitucionais Estabelecidos são os que limitam a autonomia organizatória dos 
Estados; são aquelas regras de revelam, previamente, a matéria de sua organização e as normas constitucionais de 
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 Parece fácil distinguir tais limitações implícitas, quando, por exemplo, a Constituição 

arrola no art. 21 a matéria de estrita competência da União, implicitamente veda ao Constituinte 

Estadual cuidar dela; de igual modo, quando indica a matéria de competência exclusiva dos 

Municípios, no art. 30, limita a atuação dos Estados, que são obrigados a respeitar a autonomia 

municipal sob pena de intervenção federal. O intrincado aqui se faz presente quando se ingressa 

nos casos de competência comum e concorrente aos entes federativos, elencados no art. 23 e 24 

da Carta Política, isso porque há a admissão de um largo espaço a ser explorado pela legislação 

estadual suplementar em face de sua autonomia, dependendo da vontade política dos Estados 

ocupar esse espaço, 550 ou ainda dos interesses 551 subjetivos, que se estabelecem na estrutura 

federativa e que passam a constituir conflitos no sentido de disputa jurídica que busca 

provimento jurisdicional para alcançar a solução. 

 Entretanto o que se percebe é que há um critério precário no sistema Constitucional 

vigente, no sentido que carecer de uma atuação jurisdicional com o intuito de concretizar os 

limites de atuação de tais competências implícitas – cláusulas abertas ou conceitos indefinidos - 552 

previstas na Constituição, quando se trata da atuação competencial a mais de uma entidade 

federativa, o que significa dizer que, onde foi atribuído um encargo a uma entidade federativa, 

deve ser destinada a ele a respectiva vantagem com o fito de ser cumprido o dever (tarefa) 

gravado em nível constitucional ao ente federado.  

Eis o que diz ALMEIDA:  

Podem-se identificar no texto constitucional de 1988 competências legislativas 
concorrentes que chamaríamos de primárias, por encontrarem assento na própria 
Constituição, e competências legislativas secundárias, não previstas de modo expresso 
na Constituição, mas decorrentes da necessidade de atuar nas competências materiais 
comuns. 553  

  

Convém descrever ainda, que uma adequada compreensão das próprias competências 

pelos entes federativos é de fundamental importância para que se possam averiguar os direitos e 

                                                                                                                                                                                     

caráter vedatório, bem como os princípios de organização política, social e econômica, que determinam o 
retraimento da autonomia estadual, cuja identificação reclama pesquisa no texto constitucional (Cf. Autonomia do 
Estado-Membro no Direito Constitucional Brasileiro, Belo Horizonte: Del Rey, 1964, p. 225). 
550 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2007, p. 127. 
551 O interesse como elemento básico funciona como um liame geral entre os demais. O conceito se faz presente a 
todas as justificativas da vida social. E, mesmo tomados no sentido restritivo, estes interesses são, hoje, 
suficientemente compreendidos, chegando a sua inclusão quase obrigatória na redação constitucional de todas as 
nações modernas, exprimindo-se no refrão do ‘interesse social’ ou do ‘interesse público’ (Cf. Washington Peluso 
Albino de Souza. O Federalismo sob o prisma econômico. In: Revista Brasileira de Estudos Políticos. UMG, 1958, p. 109-
171). 
552 BERCOVICI, Gilberto. O Federalismo no Brasil e os limites da competência legislativa e administrativa: memórias da pesquisa. 
Revista Jurídica. Brasília, v. 10, n. 90, p. 01-18, abr./mai. 2008. 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_90/Artigos/PDF/GilbertoBercovici_Rev90.pdf. Acesso em 10 
de maio de 2009. 
553 Ibidem, p. 123. 
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limites referentes às atribuições e o grau de autonomia de cada ente, mas também de conferir os 

deveres que cada qual possui, e assim poder gerar as responsabilidades quando do 

descumprimento pelo ente publico. Nesse ponto específico fica um questionamento: é possível 

definir claramente os limites de tais competências? 

 Tal técnica foi ganhando relevo com a sucessão das Cartas Políticas que sucederam a de 

1946, fazendo emergir indagações 554 acerca da atuação dos entes federados em abdicar das 

vantagens que ela proporciona, com o intuito de conservar uma solução imediata no tecido 

legislativo nacional, o poder central geralmente assume tais encargos, que por ser o mais forte 

tenha maiores condições de proporcionar o alcance das políticas públicas do país. 

 Na atual Carta, essa espécie competencial está expressa no art. 24 que trata de mais de 

trinta temas extremados em seus dezesseis incisos, além de outros que se encontram 

desarticulados por todo o texto Constitucional, 555 que dispõem sobre a essência do federalismo 

cooperativo. Dessa forma, observa-se que numa somatória geral, houve uma dilação da atuação 

legislativa das ordens parciais no tecido legislativo, no entanto percebe-se que pragmaticamente 

há uma sobreposição do Governo federal à vontade autonômica das demais entidades 

federativas. E que o critério adotado pela Constituição de 1988 é por demais insuficiente, 

carecendo de uma concretização mais intensa por parte do Judiciário, que aqui desenvolve a 

delicada função de árbitro da federação, promovendo a interpretação conforme os dispositivos 

constitucionais, transmutada no protagonismo de uma jurisdição constitucional orientadora, 

função essa essencialmente política no contexto das decisões prolatadas pela Suprema Corte 

brasileira com ampla legitimidade democrática. 

Nesse ínterim percebe-se que o compartilhamento competencial conforme tessitura do 

texto Constitucional dependerá da atuação política do Magistrado que decidirá com ampliação de 

seu poder discricionário na condição de agente público responsável e de seu poder de coação, 

tendo em vista a consecução dos objetivos fundamentais.  A posteriori caberá aos Estados 

observar as normas gerais de natureza federal (art. 24, §1º) e desenvolver nos limites de sua 

autonomia, uma legislação complementar e supletiva (art. 24, §2º, in fine) com o fito de equacionar 

os dilemas sociais com soluções práticas a cada ente federativo de acordo com suas 

                                                           

554 Tais indagações em sede de atuação competencial refere-se a conflitos gerados em virtude de interpretação da 
Constituição, no que diz respeito à repartição de competências entre os entes federativos; conflitos entre os entes 
federativos no exercício concreto de suas atribuições; conflitos que envolvem a integridade da própria Federação 
internamente; e, conflitos que afetam a integridade da Federação indiretamente por violarem direito federal (Cf. 
Fernando Dias Menezes de Almeida. Conflitos entre entes federativos: atuação do Supremo Tribunal Federal no regime da 
Constituição de 1988. In: Alexandre de Morais.  Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: 
Atlas, 2009, p. 217-234). 
555 Art. 21, XX, XXI; Art. 22, IX, XXI, XXIV e XXVII; Art. 61, § 1º ‘d’; Art. 134, Parágrafo Único; Art. 146, IV; 
Art. 236, Parágrafo Único. 



207 

 

 

peculiaridades, segundo a premissa de que nenhum serviço pode ser prestado por entidade de nível superior, 

quando tiver condições de o ser por governo de nível inferior. 556 

Enquanto isso, os limites de atuação dos entes federativos ficam sujeitos às decisões 

políticas por parte do Judiciário, através do controle jurisdicional, reconhecendo que o controle 

do poder constitui uma exigência de ordem político-jurídica essencial ao regime democrático, 557 

que preconiza e impõe a previsão de um sistema de vigilância, apto a expulsar do ordenamento jurídico a norma 

incompatível com o respeito devido à Constituição [...] que alonga seja no ponto de vista geográfico, seja 

no que toca aos órgãos e mecanismos criados para assegurar a efetividade e eficácia deste 

controle. 558  O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes analisou o alarido sobre a 

competência normativa em questão, em especial no que vem a ser norma geral. Embora as 

normas centrais da Constituição Federal tenham a natureza de princípios constitucionais, de 

princípios estabelecidos e de normas de preordenação, afetam significativamente a liberdade 

criadora do Poder Constituinte Estadual e acentuam o caráter derivado desse poder. Como 

consequência da subordinação à Constituição Federal, que é a matriz do ordenamento jurídico 

parcial dos Estados-Membros, a atividade do constituinte estadual se exaure, em grande parte, na 

elaboração de normas de reprodução, mediante as quais faz o transporte da Constituição Federal 

para a Constituição do Estado das normas centrais, especialmente as situadas no campo das 

normas de preordenação. 559  

Embora se registre que há um alargamento da competência legislativa concorrente nesses 

casos competenciais, na prática o que se percebe é que se dá uma centralização normativa, ainda 

que no âmbito restrito das normas gerais. 560 HORTA enfatiza que haveria a necessidade de 

redução das normas centrais a limites razoáveis como medida imperiosa para assegurar a 

restauração da federação e a sobrevivência do federalismo constitucional. 561 No exame desses 

problemas ficou claro que o sistema federal reclama correções.  

No entanto, TAVARES na leitura sobre o compartilhamento competencial federativo do 

STF previu que o órgão de Cúpula tem demonstrado uma leitura pró-federal, no sentido de 

privilegiar a descentralização federativa, quer seja atuando no significado e alcance das matérias 

                                                           

556 BASTOS, Celso Ribeiro. Os caminhos de uma Constituição. Revista Seleções Jurídicas ADV/COAD, Centro de 
Estudos Superiores, 1987, p. 10. 
557 MELLO FILHO, José Celso de. O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: 
alguns tópicos relevantes. In: Alexandre de Morais.  Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: 
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558 CAGGIANO, Mônica Herman. A emergência do Poder Judiciário como contraponto ao bloco monocolor Legislativo/Executivo. 
In: Alexandre de Morais.  Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2009, p. 99-123). 
559 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 77. 
560 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2007, p. 128. 
561 Ibidem, p. 80. 
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elencadas no art. 22 da Constituição Federal, que seja na concepção de norma geral capaz de 

atrair a competência novamente para a União. 562 

A técnica das cláusulas gerais, de princípios indefinidos, aumenta a discricionariedade dos 

juízes, permitindo-lhes adotar, diante do caso concreto, as medidas necessárias para compor o 

conflito de interesses, na temática em apreço, de que norma geral, em principio é aquela que emite um 

comando passível de uma aplicabilidade federativa uniforme. 563 FERRAZ do mesmo modo entende 

inevitável a uniformização no tratamento de certas matérias, fato este que nem sempre poderá ser superado pelas 

normas específicas para atender à diversidade regionais existentes no país. 564 

Segundo MOREIRA NETO, normas gerais, de obrigatório emprego nas hipóteses de 

competência concorrente limitada (art. 24), podendo embora ser adotadas pelas Constituições 

Estaduais, são aquelas em que a União, sem distinguir entre entes públicos e sem descer a 

detalhes particularizantes, estabelece diretrizes e regras jurídicas gerais que devem atuar como 

orientação e limites sob cuja consideração os Estados-Membros legislarão direta, específica e 

exaustivamente. 565 O objetivo é homogeneizar o essencial sem cercear o acidental, peculiar das 

unidades federadas, que se justifica à medida que a excessiva diversificação normativa prejudique 

o conjunto do país, daí ter sido adotada em inúmeros Estados federativos. 566 

Mas tal critério é por demais difícil de categorizar, de determinar as matérias 

competenciais da Constituição afeitas a um principio geral norteador de uma temática, a um 

esquema delimitatório como forma de subsunção a caracterizar uma norma dita como geral. Essa 

é uma segunda opinião do STF. 567 HORTA cita que “mediante o preenchimento dos claros 

deixados pela lei de normas gerais, de forma a afeiçoá-las às peculiaridades locais”, mas há quem 

a chame de leis quadro, “seria como a moldura de um quadro a ser pintado pelos Estados e 

Municípios no âmbito de suas competências”, uma lei que define as linhas mestras que se deve 

reger a legislação numa certa área de atividade, em geral carece de legislação complementar a ser 

emanada ou delega-se ao intérprete, Juiz, o poder de atribuir um sentido concreto ao conteúdo 

dessas normas. 568 
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Percebe-se dessa forma que a Constituição de 1988 implicou uma transformação 

profunda na postura do Juiz em face da lei, isso em virtude da mudança do papel do Judiciário 

cuja aplicação da lei implica em pressões sociais, que reclamam a adaptação de suas funções às 

novas necessidades decorrentes das transformações científicas, tecnológicas, sociais, políticas e 

econômicas, ocorridas nas ultimas décadas. 569 

Sobre esse novo viés do Federalismo Brasileiro, a obra de HORTA 570 deixa a esperança 

de que haja uma superação do federalismo hegemônico até então vigente para que se supere com 

a nova proposta de funcionamento do federalismo de equilíbrio, convertendo em realidade a 

concepção federal modelada na Carta Política, pela convergência do normativo e do real com o 

intuito de assegurar a permanência estável da concepção constitucional, através da obediência por 

cada ente das esferas de Poder ratificada pelo princípio da fidelidade federal, conforme o 

Bundestreue Alemão que sobreleva o princípio central da ordem constitucional. Tão quanto nos 

Estados Unidos, onde a ampliação dos poderes da União encontra na interpretação judicial da 

Constituição a notável atividade reconstituinte da Corte Suprema, a explicação geralmente aceita 

para o processo dilatador da competência federal. 571 

A orientação da Suprema Corte Brasileira acerca do Federalismo não tem sido conduzida 

por um único caminho, há posicionamentos díspares. Em prol do tema, com uma visão crítica da 

maneira de como se porta do STF, o pensamento uníssono do Ministro Ricardo Lewandowski, 

que observa no contexto do art. 24 da Carta Política, que “se encontra cada vez mais esvaziada a 

competência dos Estados de legislar supletivamente, porque a União, quando legisla, esgota o 

assunto, não se limitando a editar apenas normas gerais”. 572 E reitera: relegar aos Estados-

Membros apenas aquelas matérias de somenos importância implicaria uma diminuição da 

relevância constitucional destes próprios entes federativos, o que não parece ter sido autorizado 

pela Constituição. Trata-se de critério que se afigura politicamente sensível. 573 Embora não haja 

posicionamento expresso quanto ao caminho diverso no sentido de privilegiar a competência dos 

Estados-Membros em sede concorrencial, o que se afigura é um excesso de centralização 

uniformizadora por parte dos demais Ministros. 

Dessa forma, entende-se que a repartição de competências é crucial para a caracterização 

do Estado Federal, não devendo ser considerada insuscetível de alteração, mesmo que em sede 

das regras gerais e conceitos indeterminados. Não deve haver obstáculos à transferência de 

                                                           

569 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 109. 
570 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 422. 
571 Ibidem, p. 351. 
572 ADIn nº. 3.645/PR; Min. Rel. Ellen Gracie, DJ, 01 set. 2001. 
573 TAVARES, André Ramos. Aporias acerca do “condomínio legislativo” no Brasil: uma análise a partir do STF. In: Revista 
Brasileira de Estudos Constitucionais. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 161-188. 
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competências de uma esfera da Federação para outra, desde que se resguarde a autonomia de 

cada qual numa unidade de justiça. Na Federação, respeitar a autonomia estadual em face de seus 

poderes de auto-organização, auto-governo e auto-administração, é, em verdade nuclear, 

extinguindo-a a federação não se sustentará por si só. Pensar o federalismo de equilíbrio como 

algo findo e acabado não seria pacifico, ou mesmo uniforme. Em verdade, um aspecto que se 

pode tomar como antecedente dessa questão é o fato de que nossa Constituição ao repartir 

competências, tem mantido toda a produção jurídica mais relevante no âmbito da União. 574 E 

ratificando essa programaticidade, os Estados-Membros em matéria de competência concorrente, 

têm apresentado uma postura tímida acerca de sua esfera própria de atuação, o que vem 

revigorando a União na tendência de aumentar ainda mais o alcance das normas gerais de sua 

competência, no sentido de disfarçar a descentralização federativa diante dos interesses do poder 

central que insiste em atrair a competência concorrencial para a União em face da fronteira 

movediça dos poderes implícitos que existem em torno do conceito de norma geral.  

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal atua na faculdade de reforçar e garantir o seu 

papel contra-majoritário de árbitro da federação e, como tal é aceito. Nesse sentido é sensível 

reconhecer que busca preservar jurídico-politicamente o aspecto centralizador estatal, 

justificando-se em nome da harmonia nacional e de mais espaço para a concretização da 

democracia. E, dessa forma a politização da justiça apresenta uma tensão na relação entre o 

direito e a política, tornado-se uma necessidade institucional sujeita a vicissitudes delicadas. 

 

 

4.4 A OBRIGAÇÃO JURÍDICA PARA COM O DESENVOLVIMENTO: SUA 

EFICIÊNCIA 

 

A Constituição de 1988 fora chamada de Constituição Cidadã, disso resulta que o intuito 

primeiro de suas regras é basicamente em muitas de suas dimensões essenciais uma Constituição 

do Estado Democrático e Social 575 de Direito. Dessa forma, o Brasil na tentativa de construção 

do Estado Social tem procurado realizá-lo, sobretudo no intuito de concretizar os direitos 

fundamentais e sociais básicos com o objetivo de estabelecer os fundamentos desse Estado. A 

sociedade contemporânea clama que o Estado por intermédio da Administração Pública 

permaneça cumprindo seu papel central e estratégico na conformação social, sobretudo enquanto 

instituição social, ampliando a sua intervenção nos domínios do mundo-da-vida (HARBEMAS) ou 

                                                           

574 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2007, p. 84-85. 
575 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 371. 
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mesmo da judicialização da vida (BARROSO). 576 E o Estado Social não pode descuidar de agir 

com eficiência, justificando os recursos que extrai da sociedade com resultados socialmente 

relevantes. 577 

 Os objetivos consagrados pela Carta Magna 578 fazem parte dos princípios constitucionais 

fundamentais, tendo como característica essencial o poder que lhe confere a Constituição de 

relevância e função de toda a ordem jurídica. Tais princípios possuem caráter obrigatório com 

vinculação imperativa para todos os Poderes do Estado, ou seja, ajusta-se à legislação, 

harmonizam-se a elas no sentido de concretizá-las, tanto na prática jurisdicional como na atuação 

dos órgãos estatais com o intuito de alcançar os fins a que se destinam. São, pois, marcos do 

dirigismo que visam o desenvolvimento do ordenamento, apontando objetivos e proibindo o 

retrocesso, funcionando como parâmetro essencial para a interpretação e concretização da 

Constituição, 579 exigências essas positivadas no sistema jurídico, juridicizadas como obrigatórias 

para o Estado. 

 Uma das consagrações da Constitucionalização que define fins e objetivos para o Estado 

e a sociedade estão os preceitos e regras básicos do Direito Administrativo, na qual diz que a 

administração pública direita e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 580 

 Dessa forma, o principio da eficiência que fora introduzido pela Emenda Constitucional 

nº. 19/1998, conhecida como reforma administrativa, induz que a atividade administrativa seja 

exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, impõe-se o dever da boa administração. 
581 A eficiência se constitui num moderno principio da função administrativa, que já não requer 

                                                           
576
 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Revista OAB. 

http://www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf Acesso em 20 de maio de 2009. 
577
 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o Principio Constitucional da Eficiência. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 10, maio/junho/julho, 
2007. Disponível na  Internet, http://www.direitodoestado.com.br/redar.asp> Acesso em: 10 de novembro de 2008. 
578 Art. 3º da CF. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I – construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 
II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de quaisquer outras formas de discriminação. 
579 MELO, Celso Antonio Bandeira. Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social. Revista de Direito Público. Vol. 
14 N 57/58 P 233 A 256 Jan/Jun 198. 
580 Redação dada pela EC n. 19, de 04 de junho de 1998, ao caput do art. 37 da CF. O texto original assim dispunha: 
“Art. 37 da CF: A administração pública direita, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, também, ao seguinte: (...)”. 
581
 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Eficiência Administrativa  na Constituição Federal. Revista Eletrônica sobre a Reforma 

do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 10, junho/julho/agosto, 2007. Disponível 
na Internet: HTTP://www.direitodoestado.com.br/redae.asp Acesso em: 10 de novembro de 2008. 



212 

 

 

seja desempenhada em vista da legalidade, mas que traga resultados positivos para o serviço 

público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 

Ainda que as reformas constitucionais implementadas nos diversos campos do 

ordenamento jurídico indiquem resultados tímidos no que trata da melhoria na gestão dos 

recursos públicos e na disponibilidade deles para financiar o desenvolvimento, todo reforço que 

vier a dar subsídios para as reformas estatais e da Administração Pública são fundamentais para 

implementar padrões mínimos de eficiência na gestão dos recursos disponíveis. 

 O nascimento do Direito Administrativo como ramo autônomo remonta os fins do 

século XVIII e início do século XIX, sendo, pois, contemporâneo do Direito Constitucional, 

visto que suas origens prendem-se ao triunfo político doutrinário de alguns princípios ideológicos 

na organização do Estado Moderno. 582 As concepções de suas formações eram consubstanciadas 

na ideia fundamental de limitação da autoridade governativa com a separação dos poderes 583 e a 

declaração de direitos. 584 

 Daí que, como ciências do Direito Público, ambas se apresentam como afins, no sentido 

de melhorar as condições sociais e econômicas da população, fins esses a serem alcançados. 

Possuem laços tão íntimos que os juristas sentem dificuldades em estabelecer uma distinção clara 

e válida das matérias tratadas. Há quem as compare ao corpo humano, formando a anatomia do 

Estado, 585 quando diz que uma se constitui nos órgãos, nas estruturas, enquanto a outra no 

sistema de funcionamento. Mas uma coisa é certa, por serem tratadas conjuntamente adveio a 

Constitucionalização das regras da Administração Pública, que, por se encontrarem em setores 

comuns, leva ao entrosamento de seus princípios e regras, assemelhando-se assim as suas normas. 

 O Direito Administrativo e o Direito Constitucional na atualidade passam por um 

momento que se situa entre o passado e o futuro, em virtude de que a proposta contida na 

Constituição Federal de 1988, tornou-se inevitável quanto ao modelo de atuação estatal, 586 disso 

resulta que nesse contexto, a velha intervenção pesada, pró-Estado, 587 se transforma na nova 

                                                           

582 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 36. 
583 A Separação de Poderes aqui trazidas trata na separação das funções legislativas, executivas e judiciárias atribuídas 
a órgãos distintos. Isso porque o Poder é Uno, é atributo do Estado, isso devido a toda vez que manifesta a sua 
vontade, o faz, necessariamente, através de três espécies de atos: a lei, a sentença e o ato administrativo. 
584 Que visam assegurar direitos, não apenas nas relações entre particulares, mas também entre Entes e o Estado. 
585 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 35. 
586 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 316. 
587
 O Professor Fabio Konder Comparato observa que o Estado Liberal tem como característica o fato de ser 

estático e conservador, cuja tarefa é a de government by law, ou seja, produzir direitos por meio da edição de leis. 
Cumpre asseverar ainda que o mecanismo de freios e contrapesos, além de impedirem o Estado de fazer o mal, isto 
é, ameaçar as liberdades e garantias individuais, também o impedem de empreender políticas ou programas de ação a 
longo prazo, revelando, assim, a inadequação estrutural dos poderes públicos nesse tipo de Estado (Cf. Fábio 
Konder Comparato. “Planejar o Desenvolvimento...” cit., PP. 97-98 e 104-105. 
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intervenção leve, pró-Sociedade, 588 onde em sede de legislação, há inovação num processo de 

planejamento indicativo, no sistema de fomento e, sobretudo, nos processos associativos entre os 

setores públicos e privados. 589 Exige-se do Estado celeridade e simplicidade, efetividade e eficiência 590 

nas diversas atividades de ação estatal, devendo ser normas de comportamento exigíveis do 

administrador público com o intuito de ratificar e validar a legitimidade do Estado. 

 Dessa forma, a partir da Constituição de 1988, o Estado precisava superar o caráter 

ideologizado de apenas conceder direitos, passou a ter uma obrigação jurídica de fornecer meios 

de garantir e efetivar direitos com o intuito de conferir maior estabilidade a determinadas 

matérias e a conveniência de atribuir encargos indispensáveis à manutenção da paz social, sob o 

manto de eficácia e efetividade do programa constitucional. 

 Nessa premissa, o agente público no exercício de suas funções com o intuito de alcançar 

os fins a que se dispõe o Estado, se constitui num planejador social, visto que utiliza recursos 

públicos com o intuito de maximizar a melhoria da qualidade de vida de seus administrados. 

Dessa forma, deve ele utilizar-se da arrecadação de todas as receitas do ente para financiar as 

responsabilidades do município com oferta de serviços públicos. Entretanto a diversidade de 

Entes Federativos no caso brasileiro, além da heterogeneidade existente entre eles tem como 

consequência imediata que não são igualmente eficientes em transformar esses recursos em 

serviços para a população, o que se induz mensurar essa eficiência e tentar justificar as fontes 

dessa diferença. 

 É importante ressaltar que os princípios e regras básicos da Administração Pública pela 

primeira vez vieram lapidados no texto magno de forma detalhada, trazendo um capítulo 

específico sobre o referido tema, cujo título é Administração Pública e, de forma inovadora, no 

Direito Comparado, não se encontra codificação expressa sobre o Direito Administrativo, que 

tem como característica essencial a não codificação nos moldes brasileiros, que rejuridiciza o 

direito público por meio da Constituição que recebe interpretação e aplicação por parte do juiz 

constitucional. 

 Disso resulta que da Constitucionalização da Administração Pública, adveio a 

consagração de uma Teoria Geral do Direito Constitucional Administrativo, que tem como 

objetivo a observância dos princípios constitucionais básicos da atividade administrativa e como 

                                                           

588 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório: uma alternativa participativa e flexível de relações setoriais 
complexas no Estado Democrático. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 74. 
589 Ibidem, p. 75. 
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 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o Principio Constitucional da Eficiência. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 10, maio/junho/julho, 
2007. Disponível na  Internet, http://www.direitodoestado.com.br/redar.asp> Acesso em: 10 de novembro de 2008. 
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finalidade a limitação do poder estatal, com a previsibilidade de instrumentos de controle e meios 

de responsabilização dos agentes públicos, no intuito de garantir a transparência e a probidade na 

gestão administrativa.   

 Não podemos deixar de enfatizar que a modernização e o agigantamento do Estado com 

a Constitucionalização do Direito Administrativo representam o rejuvenescimento sobre o 

desenho institucional e seus impactos sobre a democracia contemporânea. Isso porque novas 

construções são trazidas para a análise dos distintos domínios em defesa da legitimidade da 

sociedade democrática, como o controle de governos e a prevenção da tirania, bem como uma 

preocupação com a questão da eficiência, que são peças fundamentais do conceito moderno de 

democracia.  

 A EC 19/98, veio traçar o foco principal a regência sobre princípios e normas para a 

Administração Pública, entre esses estão dois pontos no qual focamos o nosso estudo, o principio 

da eficiência 591 e a gestão associada de serviços públicos 592 que foi disciplinada pela Lei de Consórcios 

Públicos - Lei nº. 11.101, de 06 de abril de 2005, Regulamentada pelo Decreto nº. 6.017, de 17 de 

janeiro de 2007. 

 A razão de ser desses novos princípios e institutos do Direito Administrativo está na 

mudança do contorno da Administração Pública, que vem tentando justificar sua atuação em face 

das acusações que vem recebendo, tais como a corrupção, o nepotismo, a baixa qualidade dos 

serviços públicos, a criminalização da esfera política, a desesperança generalizada, etc. Tudo isso 

principalmente devido à ineficiência das atividades estatais e uma deficiência na cidadania 

participativa.  

 Contudo, a obrigação jurídica para com o desenvolvimento deve estar pautada na 

eficiência, princípio a ser revigorado por meio da reinvenção dos institutos jurídicos do direito 

público, com o intuito de ampliar a qualidade dos serviços públicos em atenção aos princípios 

constitucionais e na satisfação por parte do usuário. A eficiência associada à legalidade, à 

moralidade, à equidade e aos demais princípios da Administração pública impõem-se além dos 

órgãos da administração, traduzindo-se em aspirações na utilização crescente no modus operandi 

como forma de agir consertado, uma autêntica democracia de escolhas diretamente relacionada com 

a participação popular de como queremos ser governados, uma ampliação da legitimidade do 

espaço publico, resultado esse ainda distante de ser concluído. 
                                                           

591 Idem 5. 
592 O art. 241 da CF passa a vigorar com a seguinte redação: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bons essenciais à continuidade dos serviços transferidos’. 
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4.5 PERSPECTIVAS INSTITUCIONAIS DE AJUSTE DO FEDERALISMO 

BRASILEIRO: A NOVA EXPERIÊNCIA COM OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

 

Como se pode perceber no capitulo introdutório, os reajustes na condução das políticas 

institucionais dos Estados Europeus tiveram início com a formação do regionalismo e do 

comunitarismo, conduzidos pela idéia Regional e Comunitária. Tal processo teve seu pontapé 

com o fim da Segunda Guerra mundial e acentuou-se com o surgimento de novas demandas, 

advindas do intenso processo de globalização. Esses fatores foram primordiais para entender que 

era necessário um ajuste interno dos Estados-nação, flexibilizando internamente sua forma de 

organização, com o fortalecimento do poder local no intuito de dar relevância a um projeto 

nacional pactuado democraticamente. 593 

Esse novo ajuste nos sistemas federalistas tem sido adotado com o intuito de adaptar os 

Estados à nova realidade, seguindo a lógica de evolução e aperfeiçoamento que segue um 

caminho a ser trilhado como forma de atuação estatal em algumas áreas clamadas pela sociedade, 

segundo a premissa de integração como forma de incremento da cooperação interfederativa. Tal 

atuação se faz imperiosa no sentido das esferas de governo atuarem conjuntamente naquilo que 

entendiam como sendo de interesse comum, inspiração para o federalismo cooperativo. 

Vistos dessa premissa, os objetivos da sociedade brasileira, devem estar direcionados para 

um grau elevado de descentralização, conforme KELSEN, em prol de uma organização estatal 

“essencialmente democrática”, particularmente e especialmente as municipalidades, unidades 

primeiras da federação, das liberdades municipais, tal como refere Proudhon. A lei local tem uma 

relação muito grande com a geografia, a sociedade, a economia e todos os demais aspectos do 

homem presente no local. Ajuda a instalar a democracia. 594 

Entretanto, vários impasses marcam a sociedade brasileira no que concerne a democracia 

e o federalismo, sobressaltando as desigualdades regionais e sociais. Disso resulta que tais 

elementos devem necessariamente fazer parte das estruturas institucionais e jurídicas que buscam 

ratificar o federalismo cooperativo que se procura construir.  

Não se justifica a espera pela regulamentação do parágrafo único do art. 23 da Carta 

Magna, em sede de repartição de responsabilidades entre os entes federativos, com o intuito de 
                                                           
593
 Tal entendimento se faz presente no fato da garantia da autonomia administrativa municipal está enraizada tanto 

nas Constituições Estaduais, quanto nas Leis Orgânicas Municipais, enquanto base da estrutura do Estado, a 
autonomia é elemento essencial da nossa democracia. A multiplicidade de centros de decisão e de ação investidos do 
direito da autonomia administrativa municipal ajuda a assegurar o espaço de liberdade para o cidadão (Cf. Horst 
Kanitz. A Autonomia Administrativa Municipal: a administração pública ao alcance do cidadão. In: O Federalismo na Alemanha. 
Traduções. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 1995, nº. 07, p. 238-239).  
594
 Milton Almeida dos Santos. Entrevista. Revista Veja. 13/11/1994. 
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garantir o modelo federativo brasileiro. Deve-se ratificar instrumento apto à redefinição dos 

papeis das unidades federadas, com o fim de equacionar a redistribuição de responsabilidade 

socioeconômicas, tendo em vista incrementar as relações político-administrativas de natureza 

intergovernamental. Isso porque a Nação não mais comporta a centralização do poder Central, 

tampouco a descentralização sem coordenação e planejamento geral. 

Como visto a Constituição de 1988 ao instituir o federalismo cooperativo expressamente 

quando dispôs matérias de Competência comum entre os entes federados, enfatizou a 

institucionalidade da atuação conjunta das políticas públicas de forma coordenada, de modo a 

solucionar com maior poder de estabilidade e legitimidade democrática, os impasses do 

federalismo, tendo em vista afirmar a eficiência da atividade administrativa do Estado brasileiro. 

O Parágrafo Único do art. 23 da Constituição em sua redação original condicionava a 

efetividade da cooperação intergovernamental à fixação de Lei Complementar por parte da União 

com o intuito de delimitar a ação recíproca entre os entes federativos. A nova redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 53, de dezembro de 2006, redigiu que Leis Complementares (no 

plural), fixarão normas (novos limites) para a Cooperação entre os entes. Percebe-se que pouco 

avançou o legislador com o intuito de proporcionar meios eficazes à realização da tão aspirada 

cooperação federativa brasileira.  

O importante ponto que aqui se faz presente veio na Emenda Constitucional de nº. 19, 

de 04 de junho de 1998, que alterou o art. 241 da Carta Magna, que também trata da cooperação 

interfederativa, e que previu o instituto dos Consórcios Públicos. 595 É claro que a virtude da 

cooperação é a busca por resultados uníssonos e uniformizadores, sem esgotar as atribuições e 

competências dos poderes de cada ente federativo, mas acima de tudo ressaltando o seu 

aperfeiçoamento. E para que haja cooperação, há que existir uma relação de reciprocidade entre 

os entes federativos, sob coordenação e planejamento federal e dentre as matérias e programas 

que clamam por interesses e necessidades comuns.  Dessa forma, a decisão será necessariamente 

conjunta, muito embora a execução pode ou não realizar-se separadamente.  

Em vista disso, percebe-se que há uma relação um tanto peculiar acerca do movimento 

pendular entre a centralização e a descentralização de outrora. É que em cumprimento aos 

objetivos nacionais previstos na Constituição, com vista as relações intergovernamentais, há que 

existir um governo central forte, no que se refere a atribuições de planejamento e de coordenação 

de toda ação política com vista à cooperação federativa, mas que se estabeleça clarividente que há 

                                                           

595 O texto faz a seguinte referência: “Art. 241 CF. A União, os Estados, o distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens à continuidade dos serviços transferidos”.  
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uma descentralização administrativa e política que devem ser reconhecidas e consideradas para a 

efetividade positiva dos resultados que se pretende alcançar. 

De uma coisa é certa, do federalismo de cooperação decorrem problemas que esbarram 

nos limites de diversas ordens. E no que diz respeito ao federalismo em si, é a de como 

compatibilizar a autonomia das unidades federativas periféricas com a necessidade, cada vez mais 

imperiosa, de se planejar e promover o desenvolvimento econômico nacional. 596 

Em cumprimento ao ditame constitucional a cooperação interfederativa, em seus limites, 

direitos e deveres, o Estado buscou instrumentalizar o Consórcio Público por meio da Lei nº. 

11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação, reconhecendo que 

todos os entes integrantes da federação são titulares de interesses comuns, que se estabelecem 

por meio da atuação conjunta e indissociável, sob o manto da equalização dos interesses de cada 

qual. 

O instrumento do consórcio visa inserir na seara administrativa meio que proporcionasse 

a implementação e a concentração de esforços dos entes federados nas políticas de atuação 

conjunta, reconhecendo que há problemas de heterogeneidade, diversidade e conflito, mas que os 

objetivos fundamentais do Estado brasileiro, dentre eles o desenvolvimento, são de maior 

importância, em razão da predominância de interesses que norteiam a repartição de competências 

característica essencial do Estado Federal. 

É de trazer a colação que o instituto do consórcio não é desconhecido no direito 

brasileiro. Antes da referida Lei, havia o entendimento dos juristas de que o consórcio 

administrativo tão quanto o consórcio de empresas, 597 não adquiriam personalidade jurídica. 

MEIRELLES 598 entende que os consórcios não são pessoas jurídicas, não têm capacidade para exercer direitos 

e obrigações em nome próprio, pelo que é de toda conveniência a organização de uma entidade civil ou comercial, 

paralela, que administre seus interesses e realize seus objetivos, como desejado pelos consorciados. 

O entendimento de DI PIETRO 599 é no sentido de que nem o convênio nem o consórcio se 

constituem como pessoas jurídicas. Tanto um quanto o outro se constituem instrumentos de que o 

poder público se utiliza pra associar-se com outros entes e facilitar a gestão dos serviços públicos 

ou de utilidade pública, 600 ou seja, trata-se de acordo de vontades para a consecução de 

finalidades comuns. 

                                                           
596
 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2006, p. 209-210. 

597 Esse consórcio é previsto no art. 278, § 1º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por 
Ações. 
598 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 380. 
599 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 302. 
600 Ibidem, p. 195. 
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Um dos aspectos marcantes desse estudo e que merece a nossa atenção é a evolução da 

relação da Administração Pública diante da questão dos consórcios. DI PIETRO 601 põe em 

evidência a diferenciação entre a descentralização política e a descentralização administrativa, 

onde esta se subdivide em i) descentralização territorial ou geográfica; ii) descentralização por 

serviços, funcional ou técnica; e uma terceira iii) a descentralização por colaboração. 

Colacionando que em todas essas modalidades, a descentralização caracteriza-se pela 

transferência de atribuições da pessoa jurídica estatal para uma outra pessoa jurídica, bem como 

a capacidade de auto-administração [grifo da autora], ou seja, a capacidade de gerir os 

próprios negócios, desde que respeitados a autonomia [grifo da autora] dos entes federados, ou 

seja, o poder de editar leis em subordinação apenas à Constituição Federal.  

A Lei dos Consórcios Públicos autorizou o reconhecimento de personalidade jurídica, 

constituída por uma i) associação pública ou ii) pessoa jurídica de direito privado. Disso 

depreende-se que a previsão importa em uma descentralização administrativa que pode acontecer em 

qualquer tipo de Estado – Federado ou Unitário. 

Na realidade, a possibilidade de cooperação por meio de convênios ou consórcios já 

decorria, implicitamente, do artigo 23, 602 da Constituição Federal para as atividades de 

competência concorrente, como saúde, assistência social, proteção dos deficientes, proteção dos 

documentos, obras e outros bens de valor histórico, preservação das florestas etc. 603 Agora essa 

possibilidade de cooperação ou de ‘gestão associada’ consta expressamente da Constituição, 

sendo especificada no decreto nº. 6.017 de 17 de janeiro de 2007 o tipo de objeto e das definições 

do ajuste, que vem permitir ou facilitar a gestão associada nele prevista, na medida em que 

estabelece relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos comuns, na qual 

permite a transferência de encargos, serviços, pessoal e bens de uma pessoa jurídica para outra, 

para assegurar a continuidade dos serviços transferidos. 

Nesse ínterim, o que era apenas possibilidade de cooperação ou de gestão associada, 

passou a constar no ordenamento jurídico vigente com a previsibilidade de normas gerais sobre 

os consórcios públicos no direito brasileiro, regulamentado pelo Decreto, na qual dispõe sobre 

normas gerais de contratação de consórcios públicos. Em verdade a referida lei veio tratar 

                                                           

601 Ibidem, p. 50. 
602 CF, Art. 23: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(...) 
Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

A nova redação dada pela EC 53/2006 assim estabelece em seu Parágrafo Único: Leis complementares 
fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 
603 Ibidem, p. 191. 
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especificamente de fatos que já aconteciam timidamente na prática, usados como instrumentos 

do poder público no intuito de facilitar a gestão dos serviços públicos. 

Na prática, os Consórcios Públicos têm sido celebrados no Brasil, entre entes federados 

de mesma hierarquia, ou seja, entre Municípios ou entre Estados e não são dotados de 

personalidade jurídica. Um caso que podemos trazer como exemplo pragmático é o caso da 

AMSO – Associação dos Municípios da Micro-região do Seridó Ocidental, que existe desde 30 de 

maio de 1978, entidade representativa de 14 municípios que instituiu um Consórcio Público de 

Saúde em 1998, com o intuito de suprir as necessidades de tratamento dos cidadãos polarizados 

nesse território e assim gerir com mais eficiência os serviços e recursos de saúde disponíveis pelos 

entes municipais. 604 

Os exemplos são vários e variadas as espécies de consórcios. Podemos citar como 

exemplo, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 605 o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde606 – AMUNPAR (Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná), o Consórcio 

Intermunicipal de Recuperação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lajeado, 607 o Consórcio 

Intermunicipal de Informática, 608 o Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos 

Sólidos, o Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento ambiental, o Consórcio Intermunicipal 

de Promoção Social, 609 etc. 

É o caso citado por MEIRELLES, 610 que diz: 

Entre nós, o consórcio usual é o de Municípios, para a realização de obras, serviços e 
atividades de competência local, mas de interesse comum intermunicipal de toda região. 
Com essa cooperação associativa [grifo do autor] das municipalidades 

                                                           
604
 O reconhecimento da importância dos Municípios deve-se, sobretudo, à circunstancia de que se trata de um 

agrupamento de solidas bases, porque o relacionamento dos interessados dá-se de maneira mais aberta e intensa. Daí 
porque o Município precede ao próprio Estado (Cf. Dinorá Adelaide Musetti Grotti. Perspectivas para o Federalismo. In: 
BASTOS, Celso. Por uma nova Federação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 146-165). 
605 Experiência de Consórcio mais conhecida, tem finalidade genérica e é composto por diversas áreas de atuação 
conjunta, que inclui um Planejamento Regional Estratégico de desenvolvimento com a Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC. www.consorcioabc.org.br acesso em: 04/08/2008. 
606 O Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS constitui-se sob a forma jurídica de direito público, formado pelos 28 
municípios da Região Noroeste que compõem a 14º Regional de Saúde e tem como função gerenciar os serviços dos 
Centros Regionais de Especialidades e outras unidades prestadoras de serviço a toda a população da Região Noroeste 
do Estado. www.consorciodesaude.com.br acesso em: 04/08/2008. 
607 O programa foi aberto ao público em 1992 com os trabalhos de educação ambiental nas escolas e também para a 
sociedade em geral, com eventos como a Semana do Meio Ambiente e a Opereta Ecológica. 
http://inovando.fgvsp.br/conteudo/documentos/20experiencias1997/19%20-%20lajeado.pdf, acesso em 
04/08/2008. 
608 Consórcio Intermunicipal de Informática inaugurado em 09 de Fevereiro de 1987, o qual com sede em Penápolis 
tem a finalidade de prestar serviços de informática para todos os municípios consorciados. www.infocin.com.br 
acesso em: 04/08/2008. 
609 
http://www.apontador.com.br/local/sp/bauru/associacoes_e_sindicatos/A7B6X58P/consorcio_intermunicipal_de
_promocao_social.html acesso em: 04/08/2008. 
610 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 380. 
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reúnem recursos financeiros, técnicos e administrativos que uma só Prefeitura não teria 
para executar o empreendimento desejado e de utilidade geral para todos.  

 

E continua seu pensamento assim delineado com relação às dificuldades decorrentes da 

falta de personalidade:  

Os Consórcios tal como os Convênios, entre nós, não adquirem personalidade jurídica, 
permanecendo como simples aquiescência dos partícipes para a prossecução de objetivos 
comuns, o que nos leva a considerá-los, tão-somente, uma cooperação associativa, livre 
de vínculos contratuais. Essa instabilidade institucional, aliada à precariedade de sua 
administração, vem criando dificuldades insuperáveis para sua operatividade, 
principalmente no campo empresarial, que exige pessoas e órgãos responsáveis para as 
contratações de grande vulto.611 

 

Em verdade concordamos com JUSTEN FILHO, 612 quando diz que a criação de um 

consórcio entre pessoas administrativas, destituído de personalidade jurídica própria, seria uma inutilidade. Na 

prática vemos que os casos que utilizam o instituto do consórcio o fazem por meio de uma outra 

entidade, geralmente representativa, tipo associações, agências de desenvolvimento, tendendo a 

parecer muito mais a figura do convênio, largamente conhecida no Direito brasileiro, que 

consiste na contratação administrativa com o fim de conjugar recursos e esforços para alguma 

atividade de interesse comum, que propriamente de consórcio. 

Entendemos que a atribuição de personalidade jurídica de associação pública (com 

personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica) 613 ou pessoa jurídica de direito privado 

(sem fins econômicos), trazida pela lei para a constituição do Consórcio Público, faz entender 

que produziu o surgimento de uma nova figura, diversa daquelas já previstas no ordenamento 

pátrio. 

E se fora dado personalidade jurídica de direito público – associação pública significa, 

pelo menos em tese a atribuição de competências, prerrogativas, privilégios, funções e regimes 

próprios dos entes estatais. Portanto, parece ser uma figura muito mais próxima de uma autarquia 

do que as outras entidades da administração indireta, quais sejam: empresas públicas, sociedades 

de economia mista e fundações públicas. Se, entretanto tiver personalidade jurídica de direito 

privado, o consórcio se constituirá mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. 

Mas não fora apenas quanto à personalidade jurídica que subjaz ao tema. Houve quanto à 

temática dos instrumentos de cooperação de incentivo às relações intergovernamentais, falta de 

método eficaz para a implementação dessas políticas públicas. Tanto que em sede de relações 

                                                           

611 Ibidem, p. 378. 
612 JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer sobre a proposta legislativa de criação de Consórcios Públicos. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/sri/consorcios/consorcios.htm acesso em: 04/04/2008. 
613 Interessante notar que no Decreto n. 6.017, de17 de janeiro de 2007, que veio a regulamentar a Lei n. 
11.107/2005, estabeleceu a natureza jurídica de autarquia para os consórcios públicos.  
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interfederativas houve um agravamento na competição horizontal e vertical entre os entes 

federativos. Aqui trata da observância dos limites de atuação de cada um dos entes a respeito da 

autonomia das unidades federadas, delineada na repartição constitucional de competências. Isso 

porque na execução das políticas públicas devem assegurar a coexistência de entes na 

manutenção da ordem interna, garantindo a iniciativa privada em áreas adstritas à sua atuação.  

Por questão de possíveis dúvidas impõe analisar a natureza jurídica dos consórcios 

públicos para daí inferir sobre os efeitos de suas relações. Essa determinação em muitos casos 

envolve muito mais que uma discussão terminológica ou mesmo relacionada com o 

conhecimento teórico, mas seu estudo acaba sendo importante como decorrência prática da 

possibilidade de estabelecer semelhanças e diferenças, bem como as vantagens e desvantagens 

que acarretam a identidade do instituto jurídico. 

No caso especifico vemos que o ‘convênio’ tem em comum com o ‘contrato’ o fato de 

ser tratado como um acordo de vontades, acordo esse que terá obrigatoriamente características 

próprias. Outro fato, é que tais institutos foram inseridos no texto constitucional a partir da 

Emenda Constitucional nº. 19/98, com nova redação ao art. 241 da Constituição Federal que 

pendia de regulamentação. Isso fora trazido à colação pelo fato de que a distinção entre os 

institutos estão ligados na questão dos interesses que se acham extensivamente unidos e se 

traduzem numa cooperação que, por sua vez, aumenta a dependência mútua, 614 que no contrato 

tem como característica interesses opostos ou contraditórios e no convênio são coincidentes e 

recíprocos. Com a Lei nº. 11.107/2005 regulamentou-se as normas gerais de contratação de 

consórcios públicos, ficando os convênios necessitado de detalhamento legislativo. 

Disso resulta que no Direito Administrativo a utilização do termo convênio, reflete no 

ato de interesse coletivo, onde as partes desejam realizar conjuntamente uma ou varias ações 

comuns, e ainda que diferentes a distinção entre elas se baseiem num sentimento de simpatia e de 

pertencer ao grupo, que faz com que o indivíduo se identifique com o conjunto 615 caminhando 

na mesma direção, com a característica de que as avenças são praticadas pela Administração 

Pública. É de notar que essas medidas têm como objetivo a flexibilização das normas do Direito 

Administrativo, visando conceder eficiência através dos consórcios com mais autonomia e 

velocidade em suas iniciativas. 

Alem disso, apesar das questões terminológicas acerca da natureza jurídica do ato 

constitutivo do consórcio público ser um convênio ou consórcio conforme suas especificidades, 

a própria Lei Geral bem como seu Decreto Regulamentar estabelece ser um contrato plurilateral, 

                                                           

614 ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: Edipro, 2000, p. 243. 
615 Ibidem, p. 250. 
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bastante similar àquele que se verifica quanto à constituição de pessoas jurídicas de natureza 

consensual, sendo, pois um instrumento que apresenta pelo menos três características básicas: i) 

devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua 

administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para um consórcio público, 

no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa; ii) devem 

estabelecer como os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a 

realização das despesas do consórcio; e, iii) além dos objetivos, metas e respectivos indicadores de 

desempenho da entidade e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento. 

Dessa forma, os consórcios públicos e os convênios de cooperação são instrumentos que 

terão como objeto a gestão associada de serviços públicos, bem como a ‘transferência’ total ou 

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade do serviço público, 

designando dessa forma a atuação conjunta dos entes federativos – União, Estados-Membros, 

Distrito Federal e Municípios, nas matérias de competência comum. Lembrando que a outorga 

de sua prestação se dá apenas na consecução das atividades, nunca na regulação e fiscalização, 

visto que não podem ser delegadas. 

A gestão associada de serviço público é conceito que ainda no Projeto de Lei, já era 

pacífico entre os juristas quanto aos princípios e diretrizes, no entanto cumpre definir tal 

conceito, para daí partirmos para a conclusão de nosso estudo, que são as relações 

intergovernamentais, idéia nuclear dos consórcios públicos. 

Cabe frisar que o conceito de gestão associada de serviço público traz ínsita a 

característica do desempenho de funções e serviços por meio da associação dos diferentes entes 

federativos. Pressupõe que mais de um ente federativo se envolva na prestação do serviço 

público, embora alguns não sejam titulares da prestação do serviço, sendo, pois, forma de 

cooperação formalmente estabelecida entre os entes, ratificada em instrumento jurídico 

específico. Isso é que caracteriza o principio federativo da cooperação, é quando o Estado 

Cooperativo encontra sua identidade no entrelaçamento das relações, na percepção da 

cooperação, coordenação, e responsabilidade no campo da solidariedade. 

A gestão associada de serviços públicos advém da doutrina italiana – gestione associata di 

servizi pubblici – com a criação de uma nova personalidade jurídica. Na Itália a proposta de 

federalismo regional é muito rica, o que faz com que suas experiências nesta área sejam 

referências para os que estão moldando seus conceitos de gestão pública às realidades atuais no 

intuito de desenvolvê-los, através da conjugação de esforços e recursos, sendo de indubitável 

interesse geral dos entes federativos. 



223 

 

 

Dessa forma entendemos que a legislação ao estabelecer os requisitos essenciais de uma 

gestão associada de serviços públicos, pensou bem, pois dessa forma, regulamentou a criação dos 

consórcios públicos, amarrando os seus objetivos essenciais.  

Diante do exposto, entendemos que o Consórcio Público passará a constituir-se em nova 

espécie de ente da Administração Indireta dos entes federados que ficam sub-rogados em virtude 

da participação. Mas ainda é importante aferir que todos os entes que vierem a ser criados pelo 

Poder Público para o desempenho de funções administrativas devem necessariamente integrar a 

Administração Pública, seja direta ou indireta, isso será dado em virtude da descentralização das 

atividades administrativas. Considerando que são mecanismos de reunião de esforços de mais de 

um ente federado tendo em vista melhor cumprir suas atribuições, sua nova configuração jurídica 

tocará diretamente as matérias/temas da repartição constitucional de competências. E nesse 

sentido o propósito primeiro da organização terá como finalidade o desenvolvimento e a 

concretização das operações relacionadas às atividades próprias de seus membros, bem como 

outras que venham somar resultados e acumular capacidades operacionais para atingir fins 

comuns. 

Se tiver personalidade de direito privado, suas atividades necessariamente são 

regulamentadas pelo direito civil, desde que não seja expressamente derrogada por normas de 

direito público, ou que visem beneficiar somente uma das partes em detrimentos das outras, isso 

se dá em virtude de que a própria Lei 11.107/2005 derroga parcialmente o direito privado, 

independentemente de sua personalidade jurídica, principalmente em virtude à sujeição dos 

consórcios de direito privado às normas sobre licitações, contratos celebrados, prestação de 

contas e admissão de pessoal e constituição de bens. 

Entendo que os consórcios seja de natureza pública ou privada é uma alternativa para 

essa mudança na reengenharia do Estado, porque submetida ao regime publicista para a 

consecução de interesses coletivos comuns, apresenta-se como medida salutar ao fortalecimento 

do ideal federativo e como instrumento de cooperação interfederativa no ordenamento jurídico 

nacional, principalmente em virtude de que estaria voltada para a racionalização dos recursos 

localizados em uma mesma área geográfica com peculiaridades próprias e realidades semelhantes, 

caracterizando assim a cooperação entre os entes federados com ampliação da legitimidade 

democrática, na certeza da eficiência da atividade administrativa brasileira. 

Entendemos que existam dois momentos importantes para a constituição dos Consórcios 

Públicos. O primeiro momento, quando se dá o protocolo de intenções; e o segundo quando se 

dá o contrato de gestão propriamente dita. Aquele trata preliminarmente das intenções em 

contratar, delimitado por meio dos objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da 



224 

 

 

entidade; este por sua vez, se estabelece pela disponibilidade de recursos necessários, pelos 

critérios de avaliação de seu cumprimento, bem como as responsabilidades advindas de forma 

clara e objetiva no intuito de instrumentalizar o planejamento dos programas e o rateio para a 

efetiva realização do objetivo do consórcio, fixando assim as bases da gestão associada. 

Quanto às desvantagens do sistema federativo da Constituição de 1988, a mais grave 

delas foi a quantidade de municípios que foram criados, com o intuito de angariar receitas 

advindas do FPM (Fundo Constitucional de Participação dos Municípios) 616 ou via repasse de 

transferências voluntárias das outras esferas de governo, o que se identifica como inviabilidade 

econômica e fiscal tendo como consequência uma despesa desnecessária que favorece o 

clientelismo e o federalismo predatório, em virtude principalmente da falta de condições para a 

autogestão dos recursos, que em muitos casos são insuficientes, na troca de favores, nos acordos 

corporativos e no próprio corporativismo que ainda sobrevivem.  

Outro ponto que não poderíamos deixar de trazer a colação são os possíveis problemas 

que estejam relacionados com a operacionalização de tais entidades, isso porque além do risco de 

fracasso em virtude das incompatibilidades político-partidárias ou mesmo eleitoreiras, existe ainda 

outro ponto que se constitui na dificuldade de relacionamento entre os Prefeitos dos municípios 

que formam o consórcio, bem como a escolha do município sede do novo ente e quanto a 

escolha dos gestores, presidentes do consórcio. Além do que a cada nova gestão pública haverá a 

instabilidade quanto aos novos gestores e a continuidade do consórcio como alternativa mais 

viável para o bom desempenho das atividades públicas e a continuidade do planejamento 

regional/territorial trabalhado. 

Com relação aos efeitos da personificação autônoma do consórcio público vemos o 

surgimento de novos sujeitos a quem serão investidos a execução de funções próprias dos entes 

federados que foram sub-rogados, constituindo-se em novo centro de imputação de direitos e 

deveres, da qual detém titularidade de patrimônio jurídico, e por ser modalidade de 

descentralização de poder, as competências estatais são retiradas do núcleo organizacional 

fundamental e atribuídas a uma estrutura distinta. 617 É em verdade uma estratégia viável e 

plenamente exequível para que os entes possam atuar em parceria com o intuito maior de realizar 

                                                           

616 Art. 159. A União entregará: I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:  
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; b) 
vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;  
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de 
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na 
forma que a lei estabelecer; 
617 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Natureza e Regime Jurídico das Autarquias. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1968. 
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ações em beneficio mútuo. Esclarecendo ainda que inicialmente analisa-se a personalidade 

jurídica do consórcio público, que não se confunde com a natureza jurídica do contrato de 

consórcio público. 

Em verdade vemos que os Consórcios Públicos se constituem em uma estratégia bastante 

viável para que os entes federativos subnacionais, digam-se municípios, caminhando para uma 

cooperação horizontal, através dos instrumentos de cooperação intermunicipal possam em 

parceria utilizar novas formas e meios de prestação de serviços públicos bem como realizar ações 

que não seria possível devido principalmente à escassez de recursos suficientes para a execução 

de suas políticas públicas, oferecendo assim maior segurança jurídica e possibilidade de visão de 

planejamento e da integração regional como forma de atuação de médio e longo prazo. 

Lembrando que uma das diretrizes essenciais da gestão associada de serviço público e sua 

realização tem por fim a eficiência da administração pública, que se dá pela formalização de 

condições nas diversas fases, vistas como expressão da garantia de estabilidade da gestão 

associada, da responsabilidade dos entes consorciados e de continuidade da prestação do serviço 

público. 

Dessa forma vemos que a eficácia do protocolo de intenções dependerá da observância 

de cláusulas que esclareçam os requisitos autorizadores para a gestão associada de serviços 

públicos, explicitados nos cinco itens do inciso XI, do art. 4º, da Lei nº. 11.107/2005. Além de 

que há necessidade de enunciar no protocolo quais as competências que os entes federados estão 

transferindo ao consórcio, vez que apostas no acordo protocolar, delimitará legalmente a atuação 

consorciada. Somente após a ratificação do protocolo de intenções, é que o ente federativo 

poderá celebrar o contrato de constituição do consórcio público. 

Todas as formalidades acima referidas consistem nos limites constitucionais e legais, 

objetivados a garantir uma forma de cooperação nas relações intergovernamentais, nas quais se 

deve fazer acompanhar necessariamente do contrato de programa – relação obrigacional dos 

entes federativos no âmbito da prestação de serviços públicos e do contrato de rateio – relação 

econômica por meio da qual os entes consorciados se comprometem a fornecer recursos 

financeiros para a realização das despesas no âmbito da relação obrigacional do consórcio 

público. 

Dessa forma vemos que a gestão associada de serviço público via consórcio reforça a 

medida de descentralização no que se refere às competências municipais, permitindo que os entes 

federativos possam estabelecer diretrizes no exercício de suas competências o que representa um 

grande passo no intuito de estabelecer uma melhor reengenharia federativa, tendo em vista a 

aproximação dos conceitos com a realidade.  
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É importante ainda relembrar que após a Constituição Federal houve uma forte tendência 

de oscilação entre à descentralização e à centralização. E a descentralização trouxe como 

vantagem o aumento na importância e na capacidade de intervenção dos municípios quanto aos 

problemas locais, de modo a facilitar a identificação e a prioridade dos problemas a resolver, 

facilitando assim o estabelecimento de uma gestão mais democrática, além de novas formas e 

meios de prestação dos serviços públicos, como também o planejamento e a execução de ações, 

visto ser em especial o município o ente federativo que se encontra mais próximo ao cidadão. 

Vemos pela primeira vez na historia constitucional do Brasil, que estamos construindo 

um federalismo que nasce na base do sistema, que vem oxigenada pela participação da sociedade, 

pela vontade e necessidade de cooperar com o intuito de viabilizar suas políticas públicas e 

também no intuito de promover o desenvolvimento sustentável das micro-regiões através da 

gestão associada, ratificada pela democracia que tenha controle e transparência. 

As relações intergovernamentais fizeram surgir assim novas formas e meios de prestação 

de serviços públicos, como a realização de ações em benefício mútuo, com a obtenção de 

recursos necessários à implementação das referidas ações, a racionalização no uso dos recursos 

existentes tendo em vista a cooperação técnica e a modernização da administração pública via 

planejamento regionalizado, no intuito de criar um ambiente jurídico favorável à satisfação com 

eficiência das necessidades coletivas, possibilitando assim a efetivação de políticas públicas 

fundamentais, eliminando as mazelas do clientelismo e do federalismo predatório. 

Em síntese, a cooperação interfederativa vista traspassar o status constitucional de mera 

retórica de políticas eleitoreiras de governo, para avocar o papel de ente institucionalizador apto à 

implementação de políticas públicas efetivas que visa caminhar para um amadurecimento político 

da democracia e do Estado brasileiro. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 O federalismo teve seu nascedouro na Revolução Americana de 1776, quando as treze 

colônias, independentes do julgo Inglês, uniram-se criando uma confederação, posteriormente 

chamada de federação que tinha como características principais a descentralização político-

administrativa do poder, a teoria do equilíbrio do checks and balances e a não hierarquização das 

relações entre a União e os Estados-Membros. 

 Embora tenha sofrido influência das idéias do iluminismo europeu, desenvolvido no 

século XIX, a Revolução Americana tem pontos de distinção que inaugura uma nova concepção 

de poder estatal, decorrência da Constituição que tinha como foco a irradiação de vários centros 

de poder com o sistema de controles recíprocos. Convém esclarecer que ela não permaneceu 

inalterada. O sistema americano irradiou modificações ao longo de sua trajetória que 

acompanhou a transformação do próprio Estado em seus diversos contextos políticos, 

econômicos, institucionais e sociais. 

 Percebe-se que a trajetória do federalismo brasileiro deita sua inspiração no federalismo 

norte-americano, no entanto apresenta peculiaridades bem diferenciadas. Vê-se, por exemplo, 

que a técnica da repartição de competências sofreu influência do modelo norte-americano que 

por longo tempo busca soluções no esquema constitucional que consagra a metodologia dos 

poderes enumerados da União e dos poderes reservados dos Estados, criação do Constituinte de 

Filadélfia, que insuflou a organização do Estado Federal brasileiro. Esse método busca atender à 

exigência do compromisso político que vem justificar as competências fundamentais e os 

interesses comuns do Estado nacional, muito embora nosso modelo de federação ter nascido 

corrompido pela ação das oligarquias, porque desde seu inicio o pacto federativo serviu de 

arranjo dos interesses políticos e econômicos das elites dominantes. 

 É nessa perspectiva renovadora que a Constituição Federal de 1988 superou a concepção 

clássica do federalismo fundada na distribuição de poderes enumerados à União e de poderes 

reservados aos Estados. O reconhecimento inédito do município como integrante da federação, 

com a capacidade de auto-organização bem como dos reflexos positivos no campo de suas 

competências materiais e legislativas, que se direciona para um federalismo cooperativo, com a 

criação do domínio autônomo da legislação concorrente, munida com matérias próprias, 

influindo sobremaneira no desenvolvimento do Estado Social. 618 É claro que muitas distorções 

                                                           
618
 Paulo Bonavides entende que o Estado Social é a identidade da nação mesma, expressa por um 

constitucionalismo de libertação, por um igualitarismo de democratização e por um judicialismo de salvaguarda dos 
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não foram superadas, como a forte tendência à concentração de poderes na União somada às 

contradições constitucionais de implementação das políticas públicas que intensificaram ainda 

mais as estruturas do poder central. 

 Sob outro enfoque e na premissa dos resultados que se buscam atribuir ao Estado 

Federal, o esquema da repartição de competências da Constituição brasileira demonstra que o 

constituinte se preocupou com o fator de eficiência da ação governamental e tal conteúdo 

principiológico tem como meta o desenvolvimento nacional com ênfase no planejamento e na 

correção das desigualdades regionais como preceito-limite a ser seguido. 

 Desse modo, no sentido de oportunizar e possibilitar a organização dos sujeitos, ganha 

destaque uma nova perspectiva do federalismo, a gestão por meio dos consórcios públicos, um 

instrumento que também pode contribuir para a construção de um outro projeto nacional de 

desenvolvimento. Nesse sentido, sob o ângulo da repartição de competências trazidas na 

Constituição Federal de 1988 entendemos que ela avançou significativamente no sentido de 

aliviar o equilíbrio nas relações interfederativas, no entanto o sistema condominial comporta 

aprimoramentos. 

 O esquema do federalismo cooperativo melhor adapta-se nas exigências do Estado 

Providência, devendo, pois ser conduzido via planejamento da União porque representa a 

unidade nacional que pode articular as soluções de problemas que afetam cada região. Nesse 

diapasão caberia rever suas competências, porque podem ser delegadas ou transferidas para outra 

órbita de competência ou dos poderes privativos de outros entes. 

 Dessa forma, a experiência da cooperação entre entes federados via consórcios, poderia 

se mostrar suficiente para fazer frente às complexidades federativas, isso porque a 

regulamentação dos consórcios públicos, por serem instrumentos de gestão da cooperação entre 

entes federativos, pode contribuir para suprir esta lacuna do federalismo brasileiro, que se 

materializa em conflitos federativos a serem decididos pela Suprema Corte. 

 A harmonização das autonomias periféricas que dirige o federalismo como princípio 

informador do planejamento, aciona a participação pró-ativa das entidades subnacionais na 

formação de planos nacionais e regionais de desenvolvimento a cargo da União, o que faria dos 

consórcios públicos instrumentos de cooperação a definir a agenda a ser trabalhada de forma 

cooperativa, nos arranjos territoriais, com formato das políticas a serem implementadas em 

atenção às disparidades regionais e uma desejável flexibilização do federalismo, tendo em vista o 

desenvolvimento nacional. 

                                                                                                                                                                                     

direitos fundamentais (Cf. BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
11). 
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 Se é autêntico que os consórcios públicos poderão sustentar a execução cooperada de 

políticas de conteúdos de tangencialidade e territorialidade, é importante reconhecer que eles não 

serão capazes de resolver todos os conflitos, adversidades e pendências decorrentes da 

arquitetura condominial ainda inconclusa da Federação Brasileira. Há temas que dialogam com a 

proposta dos consórcios públicos, mas que não serão resolvidos por ela, sob a consideração de 

que esta falha não é isenta de consequências práticas, podendo até levar a uma errônea 

interpretação da Constituição. 

 Nesse diapasão a questão reside na cooperação institucionalmente aceita e da qual se 

possa providenciar a compatibilização dos objetivos e programas de gestão dos recursos nos 

diversos setores da administração pública, levando-se em consideração que tal cooperação deverá 

alcançar uma eficiência desejada somente no momento em que a esfera de decisão seja 

suficientemente propagada por sujeitos autônomos que, ao lado do poder público formatam 

estratégias de participação democrática como forma de compartilhamento de decisões que se 

distendem para uma nova realidade.  
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