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Resumo: O presente artigo realiza estudo sobre a forma federativa de Estado adotada pelo
Brasil a partir da Constituição de 1988. O novo pacto federativo estabelecido eleva o Município
à condição de entidade federativa dotada de autonomia e competências legislativas próprias.
Nesse sentido busca-se compreender esse novo posicionamento do poder local na estrutura
federativa e os caminhos que devem ser adotados para que o poder local possa se expressar
como instrumento de concretização dos direitos humanos em sua esfera de competências.
Palavras-chave: Federalismo. Poder local. Direitos humanos.
Abstract: This article carries out a study about the federalism form of State adopted by Brazil in
the 1988 Constitution. The new federalism pact lifts the Town to the condition of a federalism
entity endowed with autonomy and self legislative competences. In this way, we search to
understand this new position of the local power in the federalism structure and the means that
should be adopted by local power as instrument of human rights in its sphere of competences.
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1 Introdução
O federalismo, que para alguns autores não é o mesmo que federação,1 representa uma dentre
1

76

Há na doutrina, ainda que de forma isolada, diferenças entre os conceitos de federalismo e federação: “O termo federalismo, em
uma primeira perspectiva, vincula-se às ideias, valores e concepções do mundo, que exprime filosofia compreensiva da diversidade na
unidade. A federação é entendida como forma de aplicação concreta do federalismo, objetivando incorporar as unidades autônomas ao
exercício de um governo central, sob bases constitucionais rigorosas. Vincula-se, também, o federalismo ao pluralismo, bem como à ideia
de descentração.” Neste trabalho, todavia, os termos federalismo e federação serão tomados como sinônimos, sem que isso desnature
a contribuição da observação acima colacionada (BARACHO, José Alfredo de Oliveira. 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 Forense, Rio de Janeiro, v. 331, p. 122, 1995).
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as várias classificações políticas inseridas no estudo das formas de Estado. O Estado Unitário,2
a Confederação3 e o Estado Regional4 completam o quadro de tipologias hoje disponíveis para
subsidiar o constituinte em sua árdua tarefa de estruturar espacialmente o Estado. De todos
os modelos apresentados, não há dúvidas que o Estado Federal representa o mais complexo, e
exatamente por isso “vários autores incluem os estudos sobre as estruturas federais entre os
principais temas do direito público comparado.”5
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E existem razões compreensíveis para as tensões do federalismo. A raiz histórica do Estado
Federal explica que a origem deste modelo se deu na tentativa de conciliar situações antagônicas.
Epistemologicamente, a teoria do federalismo também não fugiu das ambivalências, e talvez a
chave das incompletudes que marcam sua aplicação contemporânea esteja exatamente nesta
relação de contrários, no conflito interno que, não raro, recalca o legislador constituído e macula
os efeitos de sua obra. É necessário compreender os contornos e os limites da teoria federativa
para, com segurança, avançar na sua aplicação e surpreender em novas propostas estruturais.
Perdura uma aceitação tranquila entre os estudiosos de que o federalismo nasceu nos Estados
Unidos da América, e experimentou na Constituição de 1787 o seu primeiro marco legal. Antes
disso, porém, já se iniciava a sua construção. O estágio preliminar do federalismo norteamericano ocorreu após a Declaração de Independência das Treze Colônias perante a Coroa
Inglesa, em 1776, num contexto de incertezas e inseguranças acerca dos rumos que seriam
assumidos dali em diante. O alto preço despendido pela liberdade fez com que as Colônias
buscassem proteger-se contra qualquer manobra da antiga metrópole que lhes subtraísse a tão
cara independência e, imbuídos deste sentimento, reuniram-se os Estados agora independentes
por meio de um tratado internacional — os Artigos de Confederação, criando uma Confederação
de Estados americanos. Em respeito à opção assumida, as unidades mantiveram sua soberania e
os resultados desta escolha política não tardaram a enfraquecer o pacto confederativo.
As deliberações votadas no Congresso quase sempre eram desrespeitadas, e se somava à fragilidade
do acordo confederativo o fato de haver dificuldades no acerto de verbas para a manutenção
de recursos financeiros e humanos de caráter comum. A eficácia meramente recomendatória
das deliberações do Congresso, a reduzida competência legislativa — que somente afetava
2

Segundo Uadi Lammêgo Bulos, “o Estado Unitário pode se apresentar de três formas diversas: (i) Estado Unitário puro: o poder
político é fortemente centralizado. Aqui as atribuições político-administrativas do Estado centralizam-se num só centro produtor
de decisões, onde as coletividades territoriais menores usufruem de uma autonomia delegada; (ii) Estado Unitário descentralizado
administrativamente: o governo nacional transfere encargos e serviços para pessoas descentralizadas; e (iii) Estado Unitário
descentralizado administrativa e politicamente: as decisões são tomadas de forma compartilhada entre o governo central, que
as concebe, e o povo, que as executa perante o comando central. [...] é a espécie mais comum na atualidade.” (BULOS, Uadi
Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 714).

3

Trata-se de uma reunião de Estados soberanos que, orientados por um tratado, seguem diretrizes comuns em algumas áreas,
especialmente segurança, defesa externa e relações de trocas comerciais. Atualmente não existe mais nenhum modelo vigente
de Confederação e, para muitos autores, esta construção não passa de material para consulta histórica.

4

O Estado Regional representa uma forma de Estado fronteiriça, situada entre o Estado Unitário de índole descentralizada e o
Estado Federal. Os exemplos mais citados de adoção desta forma de Estado são a Constituição da República Italiana de 1947, e
na Constituição da Espanha Monárquica de 1978. (Cf. SARAIVA, Paulo Lopo. Federalismo regional. São Paulo: Saraiva, 1992).

5

CAVALCANTE, Susy Elizabeth Forte. Federalismo: evolução política e necessidade de reconstrução. Revista da Faculdade de
Direito da UFMG. Belo Horizonte, v. 31, p. 83, 1987-88.
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aos Estados, e estes, quando lhes conviesse, reproduziam as normas entre seus cidadãos, e
a inexistência de um Tribunal Supremo pacificador das divergências públicas e unificador da
interpretação acerca do direito comum esvaziaram por completo a Confederação.6
Com o claro propósito de afinar os rumos comuns às partes, as Colônias reuniram-se novamente
em 1787, na Convenção da Filadélfia, para elaborar uma Constituição que, já no seu preâmbulo,
deixava consignada a nova estrutura de Estado adotada: a forma federativa.7 A pretensão de
aperfeiçoar a comunhão entre as partes culminou na criação de um órgão central, a União
Federal, cuja maior atribuição estava em satisfazer os interesses comuns dos Estados. Neste
processo de transferência de atribuições, os Estados cederam parcela de poder — soberania —
em prol da União, garantindo a manutenção de suas autonomias públicas.
Nascia para a história constitucional a forma federativa de Estado.8 Entre a centralização
de poder nas mãos da Metrópole Inglesa e a dispersão deste mesmo poder entre as Colônias
independentes emergia a ambivalência histórica do federalismo.9 Era a tensão entre a unidade
(representada pela metrópole) e a pluralidade (representada pelas colônias) que fez emergir a
teoria federativa, própria para transitar entre estes extremos, mas sempre refém de um acordo
sensível de forças polarizadas.10
Por outro lado, não menos tormentoso foi o processo de edificação interna (construção
epistemológica) do federalismo. As exigências sociais que implicaram a criação da União Federal
exigiam uma reformulação teórico-normativa, a ponto de Raul Machado Horta afirmar que a
organização do Estado Federal consistia numa tarefa de laboriosa engenharia constitucional.11
É que a forma federativa de Estado passaria a manejar dois ordenamentos simultâneos (o
ordenamento da União e o ordenamento dos entes federativos) e que, não raro, figuravam
como representantes de interesses colidentes. Tratava-se da histórica e sempre atual discussão
em torno da unidade e da diversidade12 enquanto bandeiras da União e dos Estados-membros,
respectivamente.
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6

MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva,
2007, p. 753.

7

Dispondo sobre o momento de transição entre a Confederação e a formação da Federação, Pedro Lenza assim pontuou: “A
permissão do direito de secessão aumentava o problema das constantes ameaças e a fragilidade perante os iminentes ataques
britânicos. Nesse sentido, buscando uma solução para aquela situação em que se encontravam, os Estados Confederados (ainda
uma Confederação de Estados soberanos) resolveram reunir-se na cidade da Filadélfia (todos, ausentando-se apenas o Estado de
Rhode Island), onde, então, estruturaram as bases para a federação norte-americana.” (LENZA, Pedro. Direito constitucional
esquematizado. 11. ed. São Paulo: Método, 2007 p. 273).

8

Há autores que atribuem a Althusius (1562-1638) a primeira teorização do federalismo, que observou o início de sua história
moderna ser escrita pela Revolução Americana (Cf. BARACHO, op. cit., p. 121).

9

Desse compromisso antagônico que, para Mathiot (apud CAVALCANTE, op. cit., p. 97) emerge o federalismo americano: “O
federalismo americano é, portanto, a solução empírica de um conflito entre dois princípios rivais: o nacionalismo que compele
a um governo unitário, e o federalismo que visa a uma simples confederação, protegendo contra um governo demasiadamente
forte as soberanias particulares ainda ciosas de sua independência. É uma composição, ao acaso, das divergências.”

10

Cf. HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O federalista. Brasília: Ed. UNB, 1984.

11

HORTA, Raul Machado. Organização constitucional do federalismo. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte,
ano 33, n. 28-29, p. 10, 1985-86.

12

“O convívio harmonioso entre os ordenamentos estaduais, entre a União e os Estados-membros, perdura ainda como grande
desafio à criatividade técnica do constituinte federal [...].” (Cf. HORTA, op. cit., p. 11).
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Foi neste contexto que as técnicas de repartição de competências passaram a representar
a essência operacional do sistema federativo, na medida em que, como bem pontuado por
Karl Loewenstein,13 poderiam ser encaradas como a chave da estrutura do poder federal. A
adesão ao sistema, bem como o grau de fidelidade aos seus pressupostos básicos (a distribuição
de competências constitucionais entre a União e os entes federados, garantia de exercício
difuso do poder, desenvolvimento local autônomo), poderia ser aferida pela estruturação desta
partilha de poderes. É como que se o termômetro do federalismo estivesse na repartição de
competências assumida por cada Federação.14
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Considerando a ambivalência o traço marcante do sistema federal, Manuel Garcia Pelayo15
ressaltou que, por melhor que seja a técnica de coexistência utilizada pelo constituinte, ainda
assim estará presente a “unidade dialética de duas tendências contraditórias: a tendência à
unidade e a tendência à diversidade”. Essa contradição busca a harmonização num contexto de
tensão (coesão/particularismo), do qual se entrelaçam uma série de fatores constitucionais e
extraconstitucionais — naturais, econômicos, sociais. Esta circunstância exige uma atualização
constante das estruturas federativas, e antes de estancar a reflexão, faz do tema algo sempre
atual, carente de oxigenação, dada a sua simbiose com o caminhar evolutivo da sociedade.
Esse é o jogo de forças no qual se encontra envolto o legislador constituinte. Portanto, é no seio
da Constituição Federal, a Lei Fundamental de uma nação, que esta questão ou preferência
deverá fazer-se presente. A história do federalismo no direito comparado e, principalmente, a sua
trajetória no direito constitucional brasileiro, demonstra evoluções e retrações que, diretamente,
remete à questão do centralismo/dualismo federativo. O modelo federativo brasileiro apresentado
pela Constituição Federal de 198816 representou um avanço para a sua época, mas atualmente
13

Apud HORTA, op. cit., p. 13.

14

Por certo que a disciplina da repartição constitucional de competências não é o único instrumento operacional da organização
constitucional do federalismo, contudo, não restam dúvidas de ser este o seu elemento essencial. Os autores elencam um conjunto
de princípios e técnicas marcantes desta forma de Estado, sempre sublinhando a distribuição de competências constitucionais.
Alexandre de Moraes apresenta os seguintes princípios regentes da forma federativa de Estado: “os cidadãos dos diversos
Estados-membros aderentes à Federação devem possuir a nacionalidade única desta; repartição constitucional de competências
entre a União, Estados-membros, Distrito Federal e Município; necessidade de que cada ente federativo possua uma esfera
de competência tributária que lhe garanta renda própria; poder de auto-organização dos Estados-membros, Distrito Federal
e municípios, atribuindo-lhes autonomia constitucional; possibilidade constitucional excepcional e taxativa de intervenção
federal, para a manutenção do equilíbrio federativo; participação dos Estados no Poder Legislativo Federal, de forma a permitirse a ingerência de sua vontade na formação da legislação federal; possibilidade de criação de novo Estado ou modificação
territorial de Estado já existente, dependendo da aquiescência da população do Estado afetado; existência de um órgão de
cúpula do Poder Judiciário para interpretação e proteção da Constituição Federal.” (MORAES, Alexandre. Direito constitucional.
15. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 269). Já para Susy Elizabeth Forte Cavalcante: “É impossível ignorar a diversidade de tipos
constitucionais e históricos do federalismo. Contudo, deve-se reconhecer a existência de alguns elementos constantes que,
em conjunto ou separadamente, contribuem para a configuração do Estado Federal: a) instituição pela Constituição Federal;
b) existência de duplo ordenamento; c) a repartição de competências; d) a autonomia constitucional dos Estados-membros; e)
a intervenção federal, instrumento utilizado para restabelecer, em determinados casos, o equilíbrio federativo; f) o sistema
bicameral; g) repartição tributária; e h) a existência de um Supremo Tribunal para interpretar e proteger a Constituição e dirimir
possíveis litígios entre os membros da federação.” (CAVALCANTE, op. cit., p. 87-88). Exatamente na adesão destes elementos,
em número maior ou menor, dependendo da formatação de cada sistema federal, que se encontram as razões de origem dos
múltiplos modelos de federalismo: norte-americano, alemão, brasileiro, canadense, mexicano, argentino e soviético (Cf. HORTA,
op. cit, p. 12).

15

HORTA, op. cit., p. 11.

16

Para um estudo acerca do federalismo na história constitucional brasileira: Cf. SANTIN, Janaína Rigo; FLORES, Deborah Hartmann.
A evolução histórica do município no federalismo brasileiro, o poder local e o estatuto da cidade. Revista Justiça e Direito, Passo
Fundo, v. 20, n. 1, p. 58-61, 2006. Também Cf. HORTA, op. cit., p. 22-29.
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se encontra em estado de saturação, e necessita de uma mudança substancial em suas bases
para não se transformar num Estado Federal carcomido e, junto a isso, obsoletar (ainda mais) a
consciência democrática, o sentimento federativo e a eficácia dos direitos humanos.
A Carta de 1988 reconheceu os municípios como entes federados,17 e neste sentido evoluiu na
premissa de descentralização do poder tão cara ao ideal federativo e, na essência, o grande
mote desta forma de Estado.18 Na origem, ou seja, no modelo norte-americano em que floresceu
o federalismo, ocorreu uma clara opção legislativa a favor do [ordenamento] particular frente
ao [ordenamento] geral. É dizer: a raiz federativa preferiu as partes (entes federativos) ao todo
(Federação). Deste quadro decorre o tão famoso pensamento de Alexis de Tocqueville,19 de que
o Governo dos Estados é a regra, e o Governo Federal é a exceção.
Contudo, a prática traiu a Tocqueville, e “a previsão otimista não se concretizou.” A evolução
do federalismo acabou trilhando caminhos contrários àqueles preconizados em sua origem.20
Entender os aspectos desse desvirtuamento é indispensável para que, no momento seguinte, possa
se ingressar na proposta de um novo federalismo a partir da eleição de um novo protagonista. O
federalismo brasileiro clama por novos ares, e tal proposta há de partir da teoria para se espraiar
no aprimoramento do sistema federativo e na melhoria da qualidade de vida da população.

2 Re-partição de competências constitucionais: ponderações normativas
para uma verdadeira cooperação federativa
A matéria atinente à Teoria do Federalismo irradia efeitos para uma indeterminada gama
de relações jurídicas e sociais. Nina Beatriz Stocco Ranieri21 se utilizou das premissas desta
teoria para fundamentar um importante parecer no campo do direito educacional, ponderando
na ocasião que “o tema das competências no Estado Federal é dos mais importantes, senão
fundamental.” No conjunto dos elementos formadores da organização constitucional do Estado
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17

Considera-se que o município logrou status de ente federativo, figurando ao lado da União Federal e dos Estados-membros no
pacto. Todavia, não se trata de questão totalmente pacífica, mesmo sendo clara a dicção constitucional nos arts. 1º e 18º. Neste
sentido escrevem Mendes, Coelho e Branco mencionando como parâmetro os que se filiam à posição aqui defendida, qual seja, a
do município como ente federativo: “Embora seja esta a corrente predominante, há poderosas razões em contrário. Veja-se que
é típico do Estado Federal a participação das entidades federadas na formação da vontade federal, do que resulta a criação do
Senado Federal, que, entre nós, não tem, na sua composição, representantes de Municípios. Os Municípios tampouco mantêm um
Poder Judiciário, como ocorre com o Estado e com a União. Além disso, a intervenção nos municípios situados em Estado-membro
está a cargo deste. Afinal, a competência originária do STF para resolver pendências entre entidades componentes da federação
não inclui as hipóteses em que o Município compõe um dos polos da lide.” (MENDES, COELHO e BRANCO, op. cit., p. 770).

18

“A Constituição brasileira estabelece um novo modelo de federalismo onde estão incluídos como entes federados além da União
e dos Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal. Este dispositivo, por muitos criticado, estabelece uma federação com
três círculos de poder federal, sendo que na esfera menor de poder existe uma federação de municípios, que forma a União ao
lado dos Estados. Sem dúvida a fórmula constitucional é inovadora, mas em nada se reflete na realidade nacional. Talvez o papel
mais importante deste modelo tenha sido o de levar a discussão constitucional até os municípios, que tiveram de elaborar suas
Constituições ou, na denominação da Constituição Federal, Leis Orgânicas Municipais.” (MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Um
novo município: federação de municípios ou miniaturização dos Estados-membros. Revista da OAB, [S.l], ano XXVI, n. 62, p. 39,
1996).

19

Apud Horta, op. cit., p.16.

20

Idem, ibidem.

21

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Federalismo cooperativo e garantia de padrão de qualidade do ensino: o caso dos estabelecimentos
de educação infantil jurisdicionados ao sistema escolar do Estado de São Paulo. Revista da Faculdade de Direito da USP, São
Paulo, v. 98, p. 362, 2003.
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Federal, a reflexão acerca das técnicas de atribuição territorial de poderes é a pedra angular,
pois nela se concentra a própria fisionomia do federalismo.22
Surgem assim algumas tipologias do federalismo, todas orbitando na distribuição de competências
entre o ente Federal e os entes federados. Fala-se então em federalismo centrífugo, federalismo
centrípeto e, mais recentemente, em federalismo de cooperação ou equilíbrio. E a cada uma
dessas tipologias é possível situar, historicamente, um projeto constitucional de repartição
de competências que as suporta. Nesse sentido, Raul Machado Horta reduz as variações dos
modelos constitucionais em relação ao tema a duas classificações: a clássica e a moderna.23
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A perspectiva clássica de distribuição de competências teve no federalismo norte-americano sua
origem e encontrou na Constituição americana de 1787 seu estaleiro. A característica principal
deste modelo é conferir à União Federal poderes enumerados, reservando aos Estados-membros
os poderes residuais e não enumerados.24 Junto com a Carta Constitucional americana surgia o
federalismo centrífugo, cuja característica principal estava na preservação do poder dos entes
federados,25 isto é, na emulsificação das competências constitucionais.
Como adiantado alhures, pretendiam os constitucionalistas americanos fortalecer os Estados,
mas acabaram reféns da volúpia da União,26 especialmente quando deixaram a porta aberta
para a expansão dos poderes Federais com as denominadas cláusulas de poderes implícitos27 —
instrumento que a Suprema Corte utilizou para ampliar os horizontes da competência Federal
pela via judicial.28
Com a passagem do Estado liberal do século XIX para o Estado dirigista do século XX, o que
se observou foi uma concentração de poder ainda maior na figura da União, motivada por
aquilo que Garcia Pelayo denominou de processo de dilatação dos poderes federais.29 Este
22

Cf. HORTA, Raul Machado. Organização constitucional do federalismo. Revista da Faculdade de Direito da UFMG. Belo Horizonte,
ano XXXIII, n. 28-29, p. 13, 1985-86.

23

Idem, ibidem. p. 14.

24

Cf. CAVALCANTE, Susy Elizabeth Forte. Federalismo: evolução política e necessidade de reconstrução. Revista da Faculdade de
Direito da UFMG. Belo Horizonte, v. 31, p.95, 1987-88.

25

Idem, ibidem, p. 96.

26

“A evolução do Estado Federal caminhou em direção contrária. A União federal, a Federação ampliou os poderes enumerados
e esse processo de dilatação e de concentração dos poderes federais acabou reduzindo cada vez mais a área dos poderes
reservados aos Estados. O federalismo norte-americano não escapou a esse perverso processo de dilatação dos poderes federais
e correspondente retraimento dos poderes estaduais” (Cf. HORTA, op. cit., p. 16).

27

As cláusulas de poderes implícitos representaram um instrumento idealizado pelo constituinte da Filadélfia que conferia ao
Congresso norte-americano a competência “para elaborar todas as leis necessárias e adequadas ao exercício dos poderes
especificados e dos demais poderes conferidos por esta Constituição ao Governo dos Estados Unidos ou aos seus departamentos
ou funcionários” (Cf. HORTA, op. cit., p. 14).

28

Cf. HORTA, op. cit., p. 14.

29

Garcia Pelayo enumerou as seguintes causas imediatas deste processo: “1. A guerra e as depressões, impondo regulamentação
unitária, com sacrifício da autonomia estatal. 2. O intervencionismo estatal, que conduz por sua vez a ampliação dos órgãos e dos
serviços governamentais decorrentes da atividade empresarial do Estado. 3. A crescente complexidade da estrutura econômica,
tornando de interesse federal- nacional matérias anteriormente de caráter regional ou estadual.” (apud HORTA, op. cit., p.
17). Também sobre o processo de centralização de poder, escreveu Ana Maria Brasileiro: “As necessidades criadas no plano da
competição internacional, no plano da segurança nacional, no plano social interno, exigindo unidade e ação governamental
e despesas vultosas, alimentaram o processo centrípeto de concentração de poder” (BRASILEIRO, Ana Maria. O federalismo
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amesquinhamento de competência, típico do federalismo centrípeto, acabou por acarretar
aquilo que Karl Loewenstein30 denominou de processo de erosão do federalismo norte-americano.
Preferia-se o filósofo político alemão ao desnaturamento de todo o arcabouço federalista que,
mais tendente ao centralismo, perdia sua natureza singular.
Como se observou, o federalismo norte-americano (modelo para todos os demais) se baseou
numa rígida distribuição dualista de poderes e competências, o que forneceu os espaços para a
desmedida ampliação da União e desestabilização das forças internas do pacto federativo. Nos
tempos atuais, contudo, o que se observa é uma evolução do federalismo em sua perspectiva
dualista movida, principalmente, pelos processos de integração na seara política, dando origem
a um modelo com traços marcantes de cooperação e intergovernabilidade, na busca da unidade
com a diversidade.31 É este o terreno do federalismo de cooperação ou equilíbrio.32
Dois exemplos sempre citados desta tentativa de integração federativa no campo da distribuição
de competências são a Constituição da Áustria de 1920 e a Lei Fundamental da República
Federal da Alemanha de 1949.33 A Constituição austríaca tratou de distribuir competências para
a Federação e também para os Estados, que além de poderes executivos também recebiam
atribuições legislativas. Numa clara opção pela repartição vertical de competência,34 a União
cuidava dos princípios gerais que, por sua vez, eram preenchidos pelo Estado. Assim, acabou
com a exclusividade da União, estabelecendo um diálogo entre a legislação central e a execução
das partes, atingindo um grau ainda mais de vanguarda na previsão da “legislação de princípio
da União e na legislação de aplicação e execução dos Estados.”35
No tocante à Lei Fundamental de Bonn de 1949, a grande inovação se deu no campo da
legislação concorrente, que passou a exigir um esforço comum dos entes e da própria Federação,
cooperativo. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, 1974, v. 39, p. 86).
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HORTA, op. cit., p. 17.

31

Cf. BARACHO, op. cit., p. 121.

32

É importante dizer que nem todos os autores classificam os modelos de federalismo centrípeto, centrífugo ou cooperativo
partindo do gradiente de competências partilhadas entre o ente Federal e os entes federados. Assim, há quem estabeleça como
parâmetro para tais definições o processo histórico de formação do Estado Federal. Neste sentido, e abordando a formação
do federalismo norte-americano, José Luiz Quadros de Magalhães e Cinthia Robert asseveram que: “o federalismo clássico
constitui-se no modelo norte-americano, formado por duas esferas de poder, a União e os Estados (federalismo de dois níveis),
e de progressão histórica centrípeta, o que significa que surgiu historicamente de uma efetiva união de Estados anteriormente
soberanos, que abdicaram de sua soberania para formar novas entidades territoriais de direito público [...].” (MAGALHÃES, José
Luiz Quadros de; ROBERT, Cinthia. Teoria do estado, democracia e poder local. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p.
37). Igualmente Sahid Maluf, em respeito ao federalismo brasileiro escreve que “contrariamente ao exemplo norte-americano,
o federalismo brasileiro surgiu como resultado fatal de um movimento de dentro para fora e não de fora para dentro; de força
centrífuga e não centrípeta” (MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 172).

33

Cf. HORTA, op. cit., p.18.

34

A respeito da repartição vertical de competência, vale transcrever lição de Raul Machado Horta: “A legislação federal é
reveladora das linhas essenciais, enquanto a legislação local buscará preencher o claro que lhe ficou, afeiçoando a matéria
revelada na legislação de normas gerais às peculiaridades e às exigências estaduais.” (HORTA, Raul Machado. A autonomia do
Estado-membro no direito constitucional brasileiro. Belo Horizonte: Estabelecimentos Gráficos Santa Maria, 1964. p. 53). Já
em relação ao processo repartição horizontal de matéria legislativa, apresenta o autor as seguintes hipóteses: (i) apresentação
exaustiva de atribuições da União e dos Estados-membros; (ii) enumeração da competência da União e atribuição aos Estados
dos poderes reservados e não enumerados; (iii) enumeração da competência dos Estados-membros, de tal sorte que as matérias
não relacionadas sejam de competência do poder central.” (Idem, ibidem. p. 50-51).

35

Cf. HORTA, op. cit, p. 18-19.
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apresentando um passo importante para a confirmação do modelo cooperativo nas Constituições
vindouras. Como se nota, o modelo cooperativo não é senão um aperfeiçoamento da Teoria
Federativa, cujo interesse é manter vivo o sistema a partir da integridade ideológica que o
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criou, ou seja, imbuído da lógica de descentralização do poder, mas sem se perder nos excessos
de suas formulações originais.
Foi a partir do desenvolvimento das técnicas de competência comum e concorrente36 que a teoria
federalista passou a conceber um modelo de gestão cooperativa e intergovernamental. E, neste
contexto, coube à Constituição Federal a tarefa de estabelecer a distribuição de competências
legislativas a partir do reconhecimento da autonomia constitucional dos entes federativos, pois
como bem observa Gilberto Bercovici,37 “a fonte da cooperação federal é a Constituição.”
A sistemática do interesse comum, por exemplo, fornece uma possibilidade de singularização
das decisões, a partir do momento que conta com a participação de todos os entes federados e,
tecnicamente, dois são os momentos de decisão na cooperação:38 (i) primeiramente, no âmbito
federal, se estabelece o momento das opções a serem adotadas, cuidando de uma escolha
sintonizada com todos os entes competentes para a disciplina em questão; (ii) em momento
posterior ocorre a execução das decisões planejadas, em âmbito estadual ou regional, de acordo
com as necessidades e peculiaridades fáticas.
Nas palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha,39 a competência comum, enquanto marca do
federalismo cooperativo,40 pode ser entendida como “a difusão dos interesses que se encontram
subjacentes e que determinam um condomínio de atuações. Nenhuma das entidades é titular
exclusiva, superior ou desigual das competências. Não se dá a exclusividade da responsabilidade de
uma delas nem (e muito menos) a omissão possível dessa responsabilidade por qualquer delas.”
36

Não vamos entrar nos detalhes acerca das técnicas de repartição de competências adotadas pelo constituinte de 1988 que se
coadunam com o federalismo de equilíbrio, pois não é esse o espaço hábil para o estudo de um tema tão importante. Vale apenas
registrar, como bem observa Bercovici, que a diferença entre os modelos de competência comum e concorrente não é apenas
de taxonomia, mas recai sobre a própria essência dos conceitos. Na cooperação, instrumentalizada pela competência comum,
a necessária interdependência dos membros dificulta que um ente se destaque perante os demais, fato que pode ocorrer,
diferentemente, nas hipóteses de competência exclusiva ou concorrente. (BERCOVICI, Gilberto. A descentralização de políticas
sociais e o federalismo cooperativo brasileiro. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 16, 2002).

37

BERCOVICI, op. cit., p. 17.

38

Bercovici trata de diferenciar a coordenação da cooperação propriamente dita: “A coordenação é, na realidade, um modo de
atribuição e exercício conjunto de competências no qual os vários integrantes da federação possuem certo grau de participação.
A vontade das partes é livre e igual, com a manutenção integral de suas competências: os entes federados sempre podem atuar
de maneira isolada ou autônoma. A coordenação é um procedimento que busca um resultado comum e do interesse de todos. A
decisão comum, tomada em escala federal, é adaptada e executada autonomamente por ente federado, adaptando-a às suas
peculiaridades e necessidades. A materialização da cordenação na repartição de poderes são as competências concorrentes. [...]
Na cooperação, nem a União nem qualquer ente federado pode atuar isoladamente, mas todos devem exercer sua competência
conjuntamente com os demais. Na repartição de competências, a cooperação se revela nas chamadas competências comuns,
consagradas no art. 23 da Constituição de 1988.” (BERCOVICI, op. cit., p. 15-16).

39

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. República e federação no Brasil. Traços Constitucionais da Organização Política Brasileira. Belo
Horizonte: Del Rey, 1997. p. 253.

40

“Para o federalismo cooperativo a coordenação das ações é tão essencial quanto a uniformização de certos interesses. Assim, toda
matéria que extravase o peculiar interesse de uma unidade periférica, porque é comum a todas ou porque se particularizada num
âmbito autônomo, engendraria conflitos ou dificuldades no intercâmbio nacional, constitui matéria principiológica” (RANIERI,
op. cit., p. 363).

83

revista do tribunal de contas DO ESTADO de minas gerais
outubro | novembro | dezembro 2010 | v. 77 — n. 4 — ano XXVIII

A ampliação das técnicas de competência comum e concorrente abriram novas fronteiras para
o federalismo contemporâneo, e fizeram-no se adaptar aos novos tempos e às novas demandas
sociais, na medida em que possibilitaram uma maior abertura de diálogo entre a realidade central
(União) e as realidades locais (Estados e Municípios). O federalismo baseado em cooperações
intergovernamentais tem o escopo de atender com maior propriedade as demandas sociais, por
meio da construção de programas e de financiamentos compartilhados. E, para José Alfredo
de Oliveira Baracho,41 foram os costumes e as necessidades que, na ausência de normatização
constitucional, geraram as primeiras experiências de cooperação.
O modelo cooperativo, contudo, ainda carece do necessário reconhecimento constitucional,
seja por interesses de grupos que se beneficiam com o controle dos focos de poder, ou mesmo
pelas conjunturas internacionais que, na história recente, tem favorecido a concentração dos
atos da vida pública na figura da União. A verdade é que o cooperativismo federal ainda depende
de arranjos e acordos políticos,42 situação que pode favorecer amplamente alguns entes e
prejudicar gravemente outros, conforme as semelhanças ou diferenças dos grupos e ideologias
responsáveis pela gestão dos poderes centrais, regionais e municipais.
A Constituição brasileira de 1988 caminhou bem nesse campo,43 tendo até mesmo recepcionado
as melhores técnicas de distribuição de competência então praticadas e demonstrado com
clareza (e não apenas nominalmente) sua opção pela forma federativa de Estado. Vale registrar
que ocorreu uma considerável abertura, mas ainda há um longo caminho a percorrer em busca de
um sistema mais afeito a nossa realidade e consciente de nossa peculiar estruturação cultural,
geográfica e normativa.
Nos tempos atuais, um novo período de saturação do federalismo brasileiro se aproxima, e
requer novas ideias, mudanças que de fato venham a contemplar as singularidades de uma nação
de dimensões continentais e de raízes plurais. Nesse sentido, o texto constitucional demanda
uma reforma já em sua sistemática de distribuição de competências, a fim de sofrer nova
atualização apta a contemplar uma formatação federativa inovadora, mas que, em essência, se
aproxime do espírito que já se fazia presente na constituinte da Filadélfia.
Sobre isso adverte com muita propriedade José Luiz Quadros de Magalhães:44
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BARACHO, op. cit., p. 124.

42

“Esse federalismo concretiza-se por um conjunto de meios utilizados, em cada uma das modalidades particulares da federação.
Essa perspectiva responde às mutações do mundo contemporâneo, sem alterar a repartição constitucional de competências
legislativas e às fontes de financiamento. Essas disposições concretizam-se por meio de Acordos, sob as formas mais diversas,
entre governantes e os diversos setores da comunidade. No interior dos mecanismos constitucionais aparece a concepção
intergovernamental de políticas públicas” (BARACHO, op. cit., p. 124).

43

Sobre a herança constitucional no campo da repartição de competências, e elucidando a verdadeira face nominativa do modelo
federativo brasileiro anterior a 1988, escreveu Raul Machado Horta: “Tornou-se generalizada a impressão de que, não obstante
as características formais do Estado Federal que a Constituição acolheu, o federalismo brasileiro encontra-se esmagado pela
exarcebação centralizadora de poderes e de competência da União, convertendo o federalismo constitucional em federalismo
puramente nominal e aparente.” (HORTA, Raul Machado. Reconstrução do federalismo brasileiro. Revista da Faculdade de
Direito da UFMG, Belo Horizonte, v. 30, p. 38, 1980-1982).

44

Cf. MAGALHÃES, op. cit., p. 37.
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Ao criarmos qualquer teoria sobre o Estado, temos, para não cometer erros
do passado, que trabalhar sobre a realidade do país, sob pena de transformar
um trabalho como este, que se pretende ousado, em um texto não muito
interessante de ficção jurídica. Logo, não queremos comparar o que não pode
ser comparado, por diversos motivos: dimensão territorial, história, cultura,
tradição, etc.
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Não há dúvidas de que o federalismo de cooperação, nos termos em que se encontra concretizado
na prática política de alguns países como o Brasil, e na forma como é exposto pelos estudiosos, já
representa um claro aprimoramento diante da tendência centralizadora que vem retomando espaços
nos tempos mais recentes. A ampliação do diálogo entre os entes federativos e a busca por soluções
concatenadas têm fortalecido a ideia de que o desenvolvimento das partes deve representar um
esforço coletivo, encabeçado pela União, e cujos atores devem ser os Estados e Municípios.
Todavia, é preciso ir além, ousar e garantir que as ordens locais (Estados-membros) e
periféricas (Municípios) tenham maior autonomia política e, especialmente financeira. Nesse
novo arranjo, a União terá um papel importante, mas num quadro restrito de propositora de
políticas públicas, cuja atuação na seara econômica estará desenhada exclusivamente no
campo da gestão macroeconômica. Caberá aos Estados-membros a construção dos projetos de
execução que, concretamente, serão implementados pelos Municípios. Esses, sim, passarão
a ser os grandes protagonistas deste federalismo de índole municipal, cujas razões e ganhos
serão tratados em capítulo próprio.
Antes, porém, é preciso considerar que a cooperação federativa somente terá a força e a
independência que dela se espera na medida em que pugnar por um federalismo financeiro.
O deslocamento e a atribuição de funções aos entes federativos pela União Federal são
passos importantes, na medida em que podem fornecer instrumentos de concretização das
singularidades a partir de um escopo geral. Contudo, a simples subvenção de poderes não
será exequível diante da escassez de recursos, e tendo em conta que a maior parte da receita
pública é auferida e gerenciada pela União. Desta feita, sem a repartição das atribuições
financeiras, seja mediante o deslocamento de competências para a cobrança e utilização
de receitas originalmente da União, seja por meio da transferência direta de verbas para os
entes estaduais e, notadamente, municipais, sem quaisquer cláusulas de condicionalidade
na aplicação dos valores, a fim de que o exercício da democracia local seja suficientemente
capaz de escolher os rumos do dinheiro público.

3 Federalismo financeiro e equilíbrio federativo econômico
Não é apenas a repartição de competências (administrativas e políticas) o tema a ser examinado
pela teoria federativa, apesar de se tratar de assunto central. Questões relacionadas com o
sistema partidário e a distribuição de prerrogativas tributárias são igualmente imprescindíveis
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à compreensão das evoluções pretendidas. Ademais, as relações financeiras entre os entes
(federalismo financeiro) representam verdadeiras questões prejudiciais, visto que a insuficiente
partilha de receitas impossibilita o exercício das demais competências.45
Especialmente em países das dimensões do Brasil e com claras desigualdades regionais, a
distribuição dos fundos públicos (incentivos fiscais, empréstimos públicos, receitas tributárias
e gastos da União e de suas estatais, por exemplo) ganha destaque na construção federal, pois
que o desenvolvimento dos entes depende, e muito, da transferência destes recursos públicos
extraídos e concentrados na União.46 Esta é uma realidade que não pode ser negligenciada, e
somente haverá um federalismo equilibrado quando igualmente equilibrada estiver a balança
de receitas auferidas pelos entes federativos. Não faz sentido se falar em distribuição de
competências aos entes de um lado, e manutenção de recolhimento de receitas quase que
exclusivamente centradas na União, de outro.47
Todavia, uma distribuição desarrazoada de competências financeiras e tributárias da União
aos entes federativos não resolve nem ameniza as disparidades econômicas existentes. As
consequências de uma descentralização nestes moldes, apenas aparentemente federativa, mas
avessa ao seu conteúdo cooperativo e equilibrado, poderia ampliar as desigualdades regionais
e favorecer os setores mais afeitos à economia internacional, o que geraria mais fragmentação
e distanciamento regional, dada a imediata aproximação dos entes federados com o cenário
externo, sem qualquer representação do interesse nacional, senão que munidos de demandas
particulares — o que criaria um verdadeiro mosaico de interesses que em nada auxiliaria a
nação em sua tarefa de se fortificar enquanto unidade na esfera internacional.48
Não se propõem neste estudo alterações esquizofrênicas, que seriam apenas necessárias para
fortalecer o discurso de centralização dos poderes na figura da União, sob o argumento de
que nada de melhor existe. Nenhuma mudança deve ser feita aos sobressaltos, de maneira
abrupta e sem critérios, o que não impede que, com as devidas cautelas e reconhecimento da
pluralidade, sejam elas assumidas de forma responsável e realista.
A verdade é que a Carta Constitucional de 1988 falhou em dois aspectos: inicialmente, silenciou
em relação a qualquer estratégia de atuação financeira49 — e esta circunstância foi utilizada de
maneira escusa por alguns governos federais desejosos de concentrar ainda mais as arrecadações
na figura da União; e, um segundo erro, foi ter amesquinhado do texto, por timidez ou avareza,
um plexo maior de autonomia financeira e tributária que deveria ficar nas mãos dos entes
periféricos, mas concentra-se na figura da União Federal.
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Cf. BARACHO, op. cit., p. 123.

46

Cf. BERCOVICI, op. cit., p. 14.

47

“Sem esta autonomia financeira torna-se inviável falar em autonomia política dos entes que integram a federação.” (Cf.
BARACHO, op. cit., p. 123).

48

BERCOVICI, op. cit., p. 19.

49

Idem, ibidem, p. 20. No mesmo sentido, mas com uma crítica acentuada, pondera José Luiz Quadros de Magalhães: “Numa
federação descaracterizada, onde a centralização tem sido regra, no momento em que a União devia atuar em competência
de sua exclusiva responsabilidade como a de estabelecer políticas econômicas e sociais que permitam um desenvolvimento
equilibrado de todo o território da Federação, esta é omissa” (MAGALHÃES, op. cit., p. 33).
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Este é o cenário em que emergem as mais virulentas guerras fiscais entre os Estados, cuja
repercussão pode ser sentida em todo o cenário nacional e por todos os entes federativos.
É o efeito dominó que a desregulamentação (ou timidez) constitucional acarreta,50 o que só
faz recrudescer a essência da organização espacial federativa que, cunhada sob a égide da
descentralização de poderes e na correlata oferta de condições materiais para o desenvolvimento
local, encontra atualmente na figura do Município a mais fiel expressão de sua razão original.
Este é o passo seguinte desta investigação: apoiar a municipalização do poder como forma de
fortalecer os laços de cidadania e assegurar a eficácia plena dos direitos humanos.
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Antes, porém, vale seguirmos a doutrina de Baracho,51 quando o autor afirma a possibilidade
de se encontrar uma interessante síntese dos efeitos havidos entre a disparidade financeira e
política, e suas consequências para a organização federativa:
A repartição dos recursos financeiros e sua utilização, nos dias de hoje,
constitui preliminar para apreciação da autonomia e interdependência política.
Os sistemas financeiros orientam a evolução do federalismo cooperativo, da
mesma maneira que a integração das finanças públicas leva à estabilidade
econômica e ao bem-estar social, através da execução das políticas públicas
comuns. O federalismo contemporâneo desenvolve-se através de complexos
mecanismos legislativos e regulamentares, sendo que na linguagem dos
equilíbrios constitucionais, dentro do sistema federal, é de grande importância
o equilíbrio financeiro que leva à adoção das medidas necessárias à sustentação
das atividades decorrentes do exercício da atividade de governo. As finanças
federais devem permitir que cada nível de governo beneficie-se dos recursos,
preservando, entretanto, autonomia financeira como condição necessária ao
exercício da autonomia política. O federalismo financeiro deve observar os
princípios constitucionais de separação, autonomia e participação.

O comprometimento (político, social e econômico) exigido de cada ente federativo deve ser
proporcional ao montante de renda distribuída no cenário plural da federação. Quando esta
relação entre comprometimento e distribuição de rendas se distancia, surge uma crise de
sobrecarga.52
Assim, as técnicas de equilíbrio constitucional guardam estreito laço com as relações financeiras
havidas entre os membros do corpo federativo, pois ausentes as condições financeiras, vazio
estará o sentimento federativo, e o modelo não passará de simples forma sem conteúdo.
Parece claro que o problema que assola o federalismo brasileiro está menos numa tendência
centrípeta do que na própria estruturação interna de coordenação e distribuição de competências.
50

Stéphane Rials deixou consignada a posição, por nós compartilhada, de que a autonomia normativa dos entes colegiados encontrase em razão direta com a autonomia financeira que estes mesmos entes ostentam e, neste sentido, as políticas econômicas e
financeiras federal e federada passam a se empenhar numa relação integrada. Também no tema da distribuição das receitas, e
propondo um novo federalismo denominado de trialista (apud BARACHO, op. cit., p. 126).

51

BARACHO, op. cit., p. 123.

52

RAMOS, Dircêo Torrecilas. Federação: assimetrias e corrupção. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo, ano
12, n. 49, p. 21, out./dez. 2004.
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Se a forma de Estado guarda relação umbilical com as novas manifestações da sociedade que
ela busca regular, a preocupação maior deve se deter em ampliar, de maneira responsável e
gradativa, as técnicas de desconcentração de competências, em especial no campo das finanças
públicas e das prestações assistenciais.53
Tal processo deve ocorrer sem maiores sobressaltos ou investidas de inopino, sob pena de
ampliar as ranhuras já existentes nas relações entre o órgão federal e os membros federativos. O
momento é de planejamento de metas e, principalmente, discussão séria acerca da distribuição
de fundos públicos suficientes para robustecer o pacto federativo. A regular descentralização
deve, antes de tudo, contar com o compromisso da União que, neste contexto, desempenha
papel indispensável neste processo de transição que, ao final, terá no Município o grande
protagonista nesta nova fronteira no campo da teoria federalista.

4 Municipalização do poder: do avesso do federalismo para um
“federalismo ao avesso”
Até este ponto foram apresentadas ideias de renovação do federalismo, consistentes na busca por
reforçar (para uns) ou ressuscitar (para os mais árduos críticos do sistema vigente) o sentimento
federativo. Este é o ponto de encontro entre a teoria e a práxis, momento em que as ideias
forjam sua concretização. No sentimento encontra-se a face axiológica do federalismo, e este
será mais importante e respeitado na medida em que suas premissas forem reconhecidas e
aceitas pela comunidade que dele se aproveita. Em outras palavras, a força do modelo federal
está em razão de proporção direta com o sentido que a população de uma dada nação lhe
atribui. Trata-se de uma relação de dependência, sem a qual o edifício teórico solapa e dá
ensejo a outras formas de organização, não raro de caráter centralizador e autoritário.
O ponto de saturação do federalismo brasileiro tem na fragilidade deste sentimento a sua causa
imediata, sem com isso desconhecer as demais causas mediatas que foram alinhavadas nos capítulos
anteriores (a deficiente distribuição de competências constitucionais e a sofrível repartição de receitas
tributárias entre os entes federativos). Pensar em instrumentos para robustecer este sentimento
federativo não é senão o mais importante remédio para curar as sangrias existentes no sistema. E
nada mais adequado e próprio a este tema do que se falar em municipalização do poder.
Isso porque não há como conceber um verdadeiro federalismo sem que suas premissas estejam
reconhecidas pelos cidadãos e, especialmente, sem que estes mesmos cidadãos possam se sentir
reconhecidos pelo Estado. Quanto mais distantes as esferas de poder, quanto menor o estímulo
à participação nas decisões políticas, quanto mais fragilizado for o exercício democrático,
tanto menor será o sentimento federativo e maiores serão as ranhuras do sistema. Carente de
reconhecimento social, vazio estará de conteúdo, pois federalismo é sinônimo de dispersão
53
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Observa Gilberto Bercovici (op. cit., p. 23) que até hoje a política federal foi marcada pela simples inclusão de dispositivos
constitucionais, obrigando os membros a responder pelas políticas sociais sem a correlata contrapartida de vinculação financeira,
como nos casos do ensino fundamental (Emenda Constitucional n. 14) e dos serviços públicos de saúde (Emenda Constitucional
n. 29).
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(orquestrada) do poder no exato interesse de fazer com que todos, e cada um, sintam-se, ao
mesmo tempo, parte integrante de algo que lhes é comum e particular.
No Brasil, apesar dos avanços que a Constituição de 1988 buscou imprimir ao tema, observa-se
com facilidade a exaltação da unidade que, na maioria das vezes, não corresponde ao reforço
da pluralidade. Não é de hoje que o poder central busca ser onipresente, expandindo suas
forças de influência por todas as esferas de poder, sob o manto de guardião do desenvolvimento
nacional. O Governo Federal com sua semissacralidade utiliza os meios de comunicação de
massa para fixar uma imagem de proximidade, enquanto, na verdade, está distante quando a
carência do povo exige medidas emergenciais.

Doutrina

revista do tribunal de contas DO ESTADO de minas gerais

Um dado pode elucidar ainda mais a questão: o evento democrático de maior relevo no cenário
brasileiro não é a eleição dos Governadores de Estado, quiçá, dos Prefeitos Municipais, mas é o
pleito para o cargo de Chefe do Executivo Federal aquele que mais holofotes atrai. Passam-se
quatro anos discutindo o que está bom e o que pode melhorar no âmbito federal, quem será
o próximo presidente ou quem são os possíveis concorrentes ao cargo. Pouco se fala do pleito
estadual, e quase nenhum “ibope” possuem as eleições municipais. Deposita-se uma grande
dose de energia e expectativa nas instâncias mais distantes da realidade do cidadão, e para
quem a diversidade não é senão que a outra face da moeda.
A União Federal não é a figura adequada para atender às particularidades, e nem foi idealizada
para isso. Ao planificar expectativas tão plurais, o processo democrático centralizado54 na figura
da União acaba por fomentar uma frustração política coletiva que vai se escalonando por
todas as demais esferas do poder. Processo semelhante vem ocorrendo no plano estadual, com
maior incidência nos Estados-membros cuja complexidade da máquina administrativa muito os
aproxima da organização da União Federal.
Com isso se quer afirmar que o problema do alheiamento político da sociedade brasileira está
na invisibilidade que a administração central e as administrações locais (estaduais) estão
destinando à população. Cidadãos não são projetos políticos e projetos nem sempre são
destinados diretamente aos cidadãos. A macroeconomia importa ao cidadão, assim como os
vultosos investimentos em aeroportos, estradas, portos e demais obras de infraestrutura, mas
nada disso acalenta a fome, aquece do frio, ou fornece os meios de participação mais próxima
do poder. A estrutura estatizante impede a construção de indivíduos autônomos, conscientes de
si mesmos e também do ambiente plural55 que os circundam, sábios de suas atribuições sociais
e imbuídos em bem exercê-las no âmbito político.
54

Buscando um temperamento da crítica, até para não se cair no extremo oposto, que desvirtuaria a essência equilibrada que
buscamos sustentar, colacionamos trecho do pensamento de Baracho:“As democracias de poder aberto não podem aceitar o
entendimento schmitiano de que os interesses da sociedade colidem ou são incompatíveis com os interesses superiores do
Estado. A auto-organização da sociedade não exclui o princípio da unidade política, desde que a unidade que se procura, por
meio do consenso, é a que se efetiva na pluralidade.” (BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade:
conceito e evolução. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 200, p. 24, abr./jun. 1995).

55

Para isso, é necessário que estes mesmos indivíduos sintam-se os verdadeiros atores da cena social, artífices da obra coletiva a
ser produzida e da qual os frutos serão igualmente por eles colhidos e consumidos. A abstração e o distanciamento das instâncias
de poder tendem a tornar os cidadãos alheios aos processos decisórios, pois igualmente alheio encontra-se o Estado quanto às
singularidades que lhes é presente. Quando o cidadão se torna invisível para o Estado, a figura do Estado imediatamente vai se
esmaecendo do plano da consciência até se eclipsar por completo. Neste estágio, o sentimento de coisa pública já não passa de
um termo enciclopédico carente de sentido.
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É no exercício da diversidade que o federalismo pós-moderno, complexo pela estrutura de seus
entes, e que se pretende mais eficaz pelas exigências de uma sociedade cada vez mais consciente
de seus direitos, encontrará o mote para sua reformulação. E isso depende de ousadia, pois é
urgente que se passe do avesso do federalismo, centrado na unidade representada pela União
e também pela burocratização excessiva da máquina estadual, para um federalismo ao avesso,
cuja maior tarefa estará em contemplar a diversidade, fazer emergir o sentimento federativo e
o apreço pela democracia, facilitar a fruição dos direitos humanos e dar vazão às expectativas
de uma nação que clama por justiça social. Para isso, o maior protagonista será o Município.56
A verdade é que Estado e sociedade estabeleceram no cenário político atual uma relação de
comensalismo em que nem um nem outro coexistem validamente de forma apartada. Isso não
invalida a circunstância de que a sociedade moderna não mais tolera uma engenharia administrativa
e burocrática carregada, polarizada e desajustada. Nesse sentido, Michael Crozier57 considera
que a sociedade nasceu inteligente e evoluída, mas acabou sendo embrutecida pelo Estado.
A excessiva burocratização da máquina governamental impede o reconhecimento estatal dos
avanços sociais e, na ausência de condições para acompanhar tal processo, o Estado se apresenta
de maneira paradoxal,58 pois ao mesmo tempo reconhece que não regula o que deveria e da forma
como caberia e, por outro lado, regula o que desconhece ou identifica apenas de maneira parcial,
dada a multiplicidade da vida social e a distância dos centros de regulação.
A proximidade das fontes de poder, a menor complexidade da máquina administrativa local, a
maior possibilidade de acompanhamento dos processos decisórios (seja pela proximidade física,
seja pela relação imediata de interesses) e de participação direta na formação da vontade coletiva,
são apenas alguns dos elementos levantados a favor de uma descentralização de competências
constitucionais verdadeiras que tenha como principal destinatário o ente municipal.59
No seio da sistemática federativa, o localismo governamental assume destacada projeção, já
que os governos periféricos devem se comprometer com a redução das desigualdades sociais e
com a promoção de uma melhor qualidade de vida. É a partir dos níveis mais escalonados do
modelo federativo que ocorrem o efetivo processo de concretização dos direitos humanos e de
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56

Estudando o papel do Município no sistema federativo brasileiro, Michel Saad pesquisou o processo de formação da consciência
municipalista, concluindo que ela nasceu de forma natural, pois que favorecida pela formatação administrativa empregada
por Portugal no então Brasil Colônia. Neste sentido, a consciência municipalista brasileira foi se desenvolvendo quase que de
forma natural, haja vista que num país com as dimensões territoriais do Brasil, a centralização do poder dificultaria o próprio
desenvolvimento econômico e social, isso sem falar nos problemas que decorreriam da difusa prestação dos serviços públicos.
Isto é, a própria estrutura colonial instalada pela metrópole portuguesa no Brasil, fundada no sistema de capitanias hereditárias,
estimulava a descentralização de atribuições, necessárias a ensejar um desenvolvimento irradiado por todo o território, seja
pela dimensão continental da colônia, seja pela maior racionalização do modelo exploratório aqui implantado. (SAAD, Michel. O
Município na federação brasileira. Revista Doutrinária. Rio de Janeiro, ano IV, n. 4, p. 101, 2001).

57

Apud BARACHO, Princípio da subsidiariedade, p. 23.

58

Considerando os paradoxos que marcam as relações entre os entes e, de igual modo, a necessidade de coexistência harmônica
entre eles, Marta Arretche esclarece que o processo de descentralização de políticas sociais marca um destes aparentes
paradoxos, uma vez que o sucesso da empreitada depende da agilidade e perspicácia institucional e administrativa do Governo
federal, pois dele partirão as diretrizes organizativas para a implementação das políticas descentralizadas nos entes federativos
(Apud BERCOVICI, op. cit., p. 23).

59

A busca pela construção de espaços de diálogo para o desenvolvimento do processo democrático só poderá ocorrer em dimensões
menores de poder, onde a democracia possa ser exercida de forma direta e participativa (Cf. MAGALHÃES, op. cit., p. 38).

outubro | novembro | dezembro 2010 | v. 77 — n. 4 — ano XXVIII

reconhecimento da pluralidade.60 Um processo de efetiva descentralização, ao mesmo tempo
em que atualizará o paradigma federativo brasileiro com as novas exigências de transformação e
mutação sociais, dignas de um esforço governamental próximo e atuante, também impulsionará
os movimentos de evolução de que as comunidades tanto carecem.61
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A defesa do poder municipal longe de representar uma reação à forma federativa de Estado
representa, isto sim, um reforço no sentido de contemplar a própria essência do Estado Federal, e
mesmo os fundamentos do Estado Democrático encontram-se na dependência da descentralização
do poder, conferindo aos municípios mais competência e fazendo com que o cidadão reforce
cotidianamente sua posição na sociedade por meio do processo democrático.62
Toda esta inversão de polos do federalismo deve vir acompanhada de um esforço de desprivatização
da máquina pública, notadamente na esfera municipal, a partir da efetivação do espaço público
e do florescer da consciência pública. E apresentando similar preocupação com a reconstrução
do sentimento federativo esvaziado pela centralização do poder, Magalhães63 acentua a chave
desta retomada na figura do Município, pois
além de direitos, é necessário o sentimento de se sentir cidadão, ou seja,
de se sentir parte de uma comunidade e se interessar pela sua construção e
permanente evolução. Este sentimento não se constrói facilmente e o espaço
em que ele pode se desenvolver mais facilmente é o Município. O Município é
o espaço da cidadania.

É necessário “uma verdadeira revolução nas bases do poder local”,64 pois sem isso não será
possível a construção de uma cidadania efetiva, e toda a construção humanística do direito
estará fadada ao fracasso. Como observa Magalhães:65 “O modelo constitucional de organização
do Estado e da sociedade deve permitir que o processo democrático legitimador das mudanças
permanentes, se efetive de forma eficaz [...].”

60

“As mutações estruturais e qualitativas da sociedade contemporânea conduz a questionamentos sobre o conceito de ‘pluralismo’.
O pluralismo não é apenas uma maneira nova de afirmar a liberdade de opinião ou de crença. É um sistema que vincula a
liberdade na estrutura social, não objetiva desvincular o indivíduo da sociedade. O pluralismo conduz ao reconhecimento da
necessidade de um processo de equilíbrio, entre as múltiplas tensões na ordem social. O Estado pode chamar a si a tarefa de
promover a decisão, assumindo, inclusive, a legitimidade do conflito. O poder do Estado não deve estar assentado em base
unitária e homogênea, mas no equilíbrio plural das forças que compõem a sociedade, muitas vezes, elas próprias rivais e
cúmplices.” (BARACHO, op. cit., p. 24).

61

Na lapidar lição de Baracho, “o melhor clima das relações entre cidadãos e autoridades deve iniciar-se nos municípios, tendo
em vista o conhecimento recíproco, facilitando o diagnóstico dos problemas sociais e a participação motivada e responsável
dos grupos sociais na solução dos problemas, gerando confiança e credibilidade. As políticas públicas, através da estrutura e
operações do governo local, tomam nova conscientização, com referências ao conceito político do federalismo.” (BARACHO, op.
cit., p. 33-34).

62

Neste sentido são as palavras de José Luiz Quadros de Magalhães: “O modelo de valorização do poder em um espaço territorial
menor está vinculado à ideia de espaço econômico, cultural e político que fundamente a unidade municipal, e sua viabilidade
econômica deve ser fator primeiro a ser observado na recomposição dos municípios brasileiros, possibilitando a construção
de uma nova federação onde os municípios cumpram o papel mais importante de construção de uma democracia, e de uma
cidadania plena de sua população.” (MAGALHÃES, op. cit., p. 34).

63

MAGALHÃES, op. cit.,p. 42.

64

MAGALHÃES, op. cit., p. 33.

65

Idem, op. cit., p. 37.
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A efetivação de um projeto sólido e verdadeiro de municipalização do poder passa por uma
revisão das matrizes constitucionais, a fim de que se afastem da perspectiva egoística do poder,
para se fundar numa cidadania de base territorial, menor na dimensão, mas muito mais extensa
e profunda de conteúdo.
É possível vislumbrar três modelos de valorização do Município na federação:66 (i) a previsão
de um novo sistema de governo para os municípios; (ii) a federalização dos municípios; e (iii)
miniaturização dos Estados-membros.
O novo sistema de governo preconizado para os municípios, proposta que nos parece muito
interessante e factível, é denominado de Diretorial. Este sistema de governo já é adotado em
instâncias locais por países nórdicos, como ressalta Magalhães. Em linhas gerais, o Diretório
Municipal seria formado por um órgão colegiado representante da sociedade local, composto
por técnicos e demais membros de reputação considerada pelos cidadãos da circunscrição
municipal. Este corpo executivo, superando o paradigma personalista, seria eleito diretamente
pelo povo ou indiretamente pelo parlamento.67
Complementando esta proposta, Magalhães sugere a criação do cargo de ombudsman68 (também
conhecido como Ouvidor ou Provedor de Justiça) e a ampliação dos mecanismos de referendo
e plebiscito, a fim de robustecer o sentimento federativo e democrático, oportunizando que a
população opine diretamente acerca das questões de seus interesses e, com isso, possa sentirse parte integrante e voz ativa das mudanças necessárias e da gestão da máquina pública.
O obstáculo que se coloca na aplicação desta proposta, isto é, do estímulo de que os próprios
municípios escolham qual o sistema de governo que melhor atende a suas peculiaridades e interesses,
vem do argumento de que tal liberdade poderia impor alterações na forma federativa de Estado e na
dinâmica da divisão de Poderes, no caso do Município, entre os Poderes Legislativo e o Executivo.69
Aparentemente, qualquer tentativa de se alterar a forma federativa de Estado encontra, no atual
texto constitucional (art. 60, § 4º, I), uma barreira aparentemente intransponível. Contudo, com
razão, José Luiz Quadros de Magalhães70 afirma que não há no sistema constitucional pátrio
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MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Um novo Município: federação de municípios ou miniaturização dos Estados-membros. Revista
da OAB, [S.l], ano XXVI, n. 62, 1996.

67

Idem, ibidem, p. 41.

68

“O ponto central da ideia do ombudsman é a fiscalização da atividade administrativa, sendo que o que sugerimos quando da sua
introdução no Brasil, é que este não se torne apenas mais uma cópia de instituições que foram criadas em outras nações com
história e culturas diferentes.” (MAGALHÃES, op. cit., p. 45).

69

O STF, por meio do princípio da simetria, vem buscando homogeneizar os sistemas de governo da União e, no exemplo, dos
Estados-membros. Esta situação, por certo, poderá ser encetada para os municípios nos casos de propostas de alteração que
visem a flexibilizar, ou mesmo alterar, as características do modelo presidencialista em âmbito local. Neste sentido, MENDES,
COELHO e BRANCO: “A adoção de medidas parlamentaristas pelo Estado-membro, quando no âmbito da União se acolhe o
presidencialismo, também é imprópria, por ferir o princípio da separação de Poderes, como desenhado pelo constituinte federal.
As fórmulas de compromisso entre ambos os regimes somente podem ser estabelecidas na Constituição Federal.” (Curso de
direito constitucional, p. 767). Na página seguinte, os autores deixam registrado que o princípio da simetria não possui caráter
absoluto. Contudo, fica patente a restrição na capacidade de auto-organização dos entes federativos.

70

MAGALHÃES, op. cit., p. 35.
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vedação de emendas que procurem aperfeiçoar ou aprofundar a forma federativa
brasileira, não sendo vedada a supressão do texto constitucional de definições
dos sistemas de governo ou mesmo de sua alteração para um sistema, que
embora não coincidente com o sistema da União ou mesmo dos Estados [o autor
está sugerindo a introdução do sistema Diretorial no âmbito dos municípios],
permita o melhor funcionamento da democracia na menor esfera estatal, onde
o poder deve ser mais forte e democrático.

Doutrina
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Segundo a proposta de federalização de municípios, os Estados-membros deixariam de ser entes
federados e se transformariam em regiões administrativas, com atribuições para coordenar políticas
de investimentos e gerenciar o desenvolvimento de políticas macroeconômicas e de desenvolvimento
regional e metropolitano. Não há dúvidas de que este modelo demanda uma intensa alteração
constitucional,71 contudo, tem a vantagem de conferir ao ente municipal todo o valor político que,
nos termos aqui expostos, deve fazer jus. Neste contexto, o equilíbrio federativo permaneceria
mantido, apenas ocorrendo um novo escalonamento de competências constitucionais.
Assim, a União ficaria com a responsabilidade de organizar as macropolíticas da nação,
estabelecendo parâmetros gerais de atuação que, inevitavelmente, deverão ser preenchidos
pelos Estados-membros e Municípios. Os Estados-membros seriam os entes competentes para
o diagnóstico de singularidades de suas áreas e posterior construção de projetos, cabendo ao
Município, a autonomia para bem aplicar os projetos em sua área e, especialmente, competência
para gerenciar recursos próprios condizentes com suas atribuições e necessidades.72
No terceiro modelo apresentado, restaria ao Estado-membro concentrar, no plano
socioeconômico, todo o poder decisório em seu território. Por seu turno, a miniaturização
de Estados-membros não demanda grandes alterações na estruturação dos municípios, mas,
por outro lado, exigiria um esforço político de desmembramento dos Estados-membros, para
que estes se tornem territorialmente menores. As novas demarcações deveriam considerar as
peculiaridades sociais, culturais e econômicas das comunidades interessadas.73
A teoria já vem trabalhando pelas mudanças, e resta que as práticas políticas as recepcionem
antes do deterioramento total do federalismo e do sentimento que lhe dá conteúdo. Isso, sem
se falar no descrédito político, motivado pela carência democrática, e na ainda insuficiente
eficácia dos direitos humanos. É preciso mudar para que o Estado Democrático de Direito
brasileiro não passe de mera remição constitucional, sem força viva.

71

MAGALHÃES, op. cit., p. 35. Um problema considerado pelo autor seria a representação do Município na federação, dada a
extensão do país e o imenso número de municípios hoje existentes.

72

José Luiz Quadros de Magalhães adverte que a federalização de municípios não é de simples concretização, pois implicaria
“na modificação de toda a estrutura municipal existente, o que teoricamente pode aparecer como necessário e urgente, esta
ideia pode estar na verdade muito distante da real possibilidade de implementação. O que nos faz retornar à ideia de simples
modificação nas competências, conforme estão divididas na Constituição, reforçando muito o poder municipal, e transformando
o seu sistema de governo ou talvez simplesmente deixando que o Município mesmo decida em sua Constituição o que melhor se
adequa à sua cultura e história” (op. cit., p. 36).

73

Idem, ibidem, p. 36. Sem ignorar o papel da União na condução das políticas macroeconômicas de investimentos públicos e
privados, este modelo poderia apaziguar situações conflitantes do presente. Assim, “a instalação de uma fábrica de automóveis
em uma região, não será decidida por uma ridícula guerra fiscal de Municípios ou de Estados-membros, mas será fruto de uma
política macro de desenvolvimento equilibrado do território nacional” (op. cit., p. 36).
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Bem caminhou Baracho74 ao ponderar que
os princípios fundamentais ou básicos para uma melhor sociedade, na qual todos
possam viver, nem sempre realizam, concretamente, um único tipo de sociedade
aceitável para todos, desde que será impossível definir, para todas as pessoas,
exclusivo modo de vida e de viver. Não se pode esquecer, que as pessoas são
complexas, como são as várias formas de relacionamentos entre elas.

É neste sentido que o trabalho pugna pela valorização da diversidade, da pluralidade, sem se
descurar das tarefas a que se presta a unidade, pois é partindo do reconhecimento de cada um
que será possível sedimentar um verdadeiro sentimento que nos una enquanto nação.
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