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RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado através de pesquisa do tipo bibliográfica, incluindo a 

consulta a livros estrangeiros. Nesta obra, cuida-se de analisar o princípio federal, que 

atualmente serve de norte para a organização de importantes Estados contemporâneos, entre 

os quais o Brasil. É estudada sua posição na hierarquia dos princípios constitucionais, 

demonstrando-se a posição de destaque por ele ocupada e perquirindo-se os elementos que lhe 

individualizam. Procede-se à constatação de seu surgimento, bem como seu advento na 

realidade nacional, além de se comparar a Federação a outras formas de Estado. Verifica-se a 

adequação da inovação constitucional de 1988, de elevar os Municípios à categoria de entes 

federados. Ressalta-se o papel da intervenção na preservação da forma federativa. Finalmente, 

conclui-se que existe uma acentuada tendência de fortalecimento dos poderes da União, que 

extrapola a natural índole unitária da Federação, estando o federalismo clássico em crise, e 

que o princípio federal contribui para o fortalecimento da democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACTS 

 

The current essay was elaborated through bibliographic research, including consults to foreign 

books. In this, it concerns to analyze the federal principle, which currently serves as reference 

for major contemporaneous States organization, among them Brazil. It is studied the federal 

principle position at the constitutional principles hierarchy, demonstrating the accentuated 

position by it occupied and investigating the elements which individualize it. It is checked its 

arising, as well as its coming into national reality, besides comparing Federation to others 

kinds of State. It is verified the adequacy of the 1988´s constitutional innovation of elevating 

Municipalities to the degree of federated members. It is stressed the paper of intervention in 

preserving the federative way. Finally, it is concluded that there is an accentuated tendency of 

concentrating powers at the Union, surpassing the natural unitarian bent of Federation, being 

classic federalism in crisis, and that the federal principle contributes to the strengthening of 

democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

As formas de Estado são classificadas por Burdeau sob os pontos de vista político 

e jurídico. Sob o primeiro prisma, que considera os princípios adotados na direção da vida 

social, tem-se os Estados do tipo liberal, socialista, comunitário, autoritário, corporativo, entre 

outros. 

 

Do ponto de vista jurídico, extraem-se as formas unitária e composta de Estado, 

distinção que leva em conta a estrutura interna do poder estatal, de acordo com a titularidade 

deste, respectivamente exclusiva ou repartida entre múltiplos centros. Consoante o mesmo 

autor, são Estados compostos a Federação e a Confederação. 

 

A Federação pode decorrer de um tratado internacional, quando Estados distintos 

se unem, abdicando de sua soberania e parte de suas competências em prol de um poder 

central, caracterizando uma formação centrípeta. Por outro lado, um Estado unitário, ou 

mesmo regional, diante de suas peculiaridades em dado momento histórico, passa por uma 

transformação política descentralizadora, convertendo-se em federal, do que se diz ser 

centrífuga sua formação. Faz-se necessária a adoção de uma Constituição, que pode mesmo 

vir a ser o mencionado tratado na primeira situação, ou, no caso da segunda, emendar a já 

existente, fazendo as modificações necessárias. 

 

São as mais diversas as razões a justificarem a adoção por um Estado do 

federalismo, como a sua grande extensão territorial e as questões a ela conexas, a diversidade 

de culturas e mesmo de nações e a expansão da democracia, permitindo ao elemento local 

participar mais proximamente das decisões circunscritas ao seu ambiente. 

 

Desse modo de organização decorrem várias vantagens, entre as quais a mais 

importante diz respeito ao atendimento das particularidades locais, que variam de um local 

para o outro, ficando prejudicadas se tratadas exatamente da mesma forma. 

 

A questão do mútuo auxílio entre as entidades federadas contribui também para o 

sucesso do esquema federativo, quer seja no plano horizontal, quer seja no vertical. Não se 

está aludindo à uma hierarquia entre aquelas, que inexiste, e sim à sua área de atuação. 



  

Exemplificando, há ajuda vertical quando a União institui órgão para atuar no combate à seca, 

auxiliando na resolução de um problema local que por sua grande relevância exige essa 

participação central.  

 

Em um país como o Brasil, de proporções continentais, em que a cultura varia 

enormemente ao longo de seu espaço geográfico, no qual surgem as questões as mais distintas 

possíveis, o federalismo é o caminho natural a ser seguido. 

 

Constitucionalmente estabelecida, conforme exige o método consagrado de 

redação constitucional, a Federação é um princípio, estando a nortear expressiva quantidade 

de regras de organização estatal, como as de repartição de competências. 

 

Avoluma-se a importância do estudo sobre a Federação, que significa mesmo o 

estudo sobre o Estado brasileiro, contribuindo significativamente para se compreender vários 

de seus problemas e se buscar meios de resolvê-los. 

 

Tecidos esses comentários, passa-se à apresentação do conteúdo desta 

monografia. 

 

O primeiro capítulo versa sobre os princípios, distinguindo-os das regras, para que 

fique claro a existência do princípio federal, discorrendo sobre a hierarquia daqueles em 

consonância com o pós-positivismo e pós-modernismo em voga. 

 

No segundo capítulo, discorre-se sobre as origens da Federação, detendo-se mais 

demoradamente sobre o surgimento dos Estados Unidos e apresentando as origens do 

federalismo brasileiro no período do Império. 

 

De suma importância, é no terceiro capítulo que se procede à caracterização da 

Federação, ocasião em que se analisa o papel do Supremo Tribunal Federal como Corte 

Constitucional, qualidade na qual deveria operar como protetor do princípio federal, e a 

questão da repartição de competências tributárias. 

 

Sabendo-se não ser a Federação a única forma de organização do Estado, discute-

se no quarto capítulo os Estados unitário e regional, bem como outra modalidade de Estado 



  

composto, a Confederação. Nessa oportunidade, realçam-se indiretamente as características 

do Estado do tipo federal pela possibilidade de compará-lo com os demais. 

 

No quinto capítulo, averigua-se a qualidade dos Municípios no esquema 

federativo brasileiro instituído pela Constituição de 1988, o de entes federados, conjuntura 

sem par nas Cartas pátrias anteriores. 

 

A intervenção, principal meio de defesa do princípio federal, é o tema do sexto 

capítulo, investigando-se seu surgimento nos Estados Unidos e sua evolução e atuais aspectos 

em vigor no Brasil. 

 

Derradeiramente, delineia-se na conclusão a crise do princípio federal como 

tradicionalmente apresentado, o que se faz através da ponderação de seus elementos, sendo 

substituído pelo federalismo cooperativo. Explora-se na mesma oportunidade o papel do 

federalismo no fortalecimento da democracia e a tendência de seu papel aglutinador na órbita 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 A FEDERAÇÃO COMO PRINCÍPIO 

 

1.1 DA DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS 

 

Uma das distinções mais importantes em Direito é aquela que contrapõe as noções 

de princípios e regras, ambas espécies do gênero norma. Esta, aliás, é uma expressão do tipo 

‘deve ser’, ou seja, deôntica, a qual se encontra inserta em determinado ordenamento jurídico. 

 

A primeira das distinções a serem consideradas se cuida quanto ao grau de 

abstração, de forma a que sejam os princípios dotados de elevada abstratividade, ao passo em 

que as regras a apresentam de forma reduzida. 

 

Seguindo nesse raciocínio, observa-se que o grau de determinabilidade de 

aplicação dos princípios faz requerer a aplicação de outros ou de regras a fim de obter sua 

concretização, sendo mandados de otimização, enquanto que as regras são de fácil 

aplicabilidade, prescrevendo condutas. 

 

Os princípios possuem papel destacado na hierarquia do ordenamento jurídico, 

estando situados acima mesmo das regras, inclusive estando a fundamentar estas, ao que 

Canotilho alude ser sua função normogenética
1
. Aqueles se referem a uma idéia de justiça, a 

um senso daquilo que deve ser entendido como justo, podendo existirem implicitamente no 

ordenamento jurídico, enquanto estes se reportam a mandamentos de jaez mais concreto, 

funcional. 

 

Essa natureza diferenciada entre princípios e regras fez premente a necessidade de 

uma interpretação diferenciada para os primeiros – aplicável portanto à idéia de federação –, 

distinta dos cânones da hermenêutica clássica. Sendo a Constituição a principal fonte de 

princípios de um ordenamento jurídico, por conta de sua posição hierárquica, a melhor forma 

de proceder é através de uma interpretação especificamente constitucional.  

 

                                                           
1
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3 ed. Coimbra: 

Almedina, s.d. p. 1087. 



  

Neste contexto, imprescindível uma apresentação dos princípios de interpretação 

especificamente constitucional, dentre os quais o mais importante certamente é o da unidade 

da constituição, pelo qual se deve buscar sempre a interpretação que privilegie a Constituição 

como verdadeiro sistema normativo integrado, ou seja, que vise a solucionar os eventuais 

conflitos existentes entre suas normas. Associado a esse princípio, temos o do efeito 

integrador, segundo o qual na atividade interpretativa se deve primar pela integração social e 

pela unidade política. 

 

Consoante o princípio da máxima efetividade, não se pode mais interpretar a 

Constituição de modo a existirem normas meramente programáticas, “que sejam meras 

exortações morais ou declarações de princípios e promessas a serem atendidos futuramente”
2
, 

devendo “ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê”
3
. 

 

As Constituições se pretendem duradouras e efetivas, de sorte a que devem atentar 

à historicidade das estruturas sociais, consubstanciando o princípio da força normativa da 

Constituição. Da mesma forma, as Cartas Magnas estabelecem a repartição das funções do 

poder estatal, de forma que o princípio da conformidade funcional determina que a 

interpretação constitucional deve respeitá-la. 

 

Já o princípio da interpretação conforme a Constituição prediz que “no caso de 

normas polissémicas ou plurissignificativas deve dar-se preferência à interpretação que lhe dê 

um sentido em conformidade com a constituição”
4
. 

 

Por fim, o princípio da concordância prática se refere à necessidade de no caso 

prático se sopesar os bens jurídicos em conflito, determinando-se qual irá prevalecer, porém 

conservando o núcleo mínimo das normas preteridas. 

 

Considerando-se o caráter dos princípios, depreende-se facilmente que de cada um 

deles se pode extrair diversas regras, a depender da atividade interpretativa. Desta forma, em 

havendo um ‘choque’ entre princípios, a solução se dá através de critérios hermenêuticos 

especiais, alguns já tratados, afastando-se a interpretação conflitante, de forma a se preservar, 

                                                           
2
 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 4 ed. São Paulo: RCS, 

2005. p.79 
3
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. cit. p. 1149 

4
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. cit. p. 1151. 



  

no mínimo, o núcleo essencial daqueles princípios conflitantes. Superados já os critérios 

especificamente constitucionais de interpretação dos princípios, faz-se mister cuidar do 

princípio da proporcionalidade. Quando a problemática envolver diretamente regras, ao que se 

denomina antinomia jurídica, a solução é tão somente e apenas o afastamento de uma delas e 

aplicação da outra, sem precisão de se preservar a idéia fundamental da regra preterida. 

 

O principal desses critérios é o princípio da proporcionalidade, que se subdivide 

nos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

Respectivamente, deve-se buscar verificar se a interpretação sob análise conduz a resultado 

que se presta aos fins colimados, se o caminho utilizado é o que acarreta o menor prejuízo aos 

princípios envolvidos no choque e se há efetivamente proporcionalidade na opção escolhida. 

 

Ante sua abstratividade e seu caráter informador da própria organização do 

Estado, sendo pois dotado de função normogenética, simples de se extrair a idéia da 

Federação como um princípio, eis que denominado princípio federal, aplicando-se a ele, 

consequentemente, as considerações acerca dos princípios. 

 

1.2 DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Não obstante seu elevado grau de generalidade e qualidade de fundamentação da 

ratio normativa, os princípios constitucionais também podem ser escalonados segundo 

hierarquia vigente entre eles. Todavia, concentraremos nossa atenção nos princípios 

fundamentais, posto ser a federação um destes. 

 

No ápice dessa estrutura hierárquica, encontra-se a decisão política fundamental, 

que no caso da Constituição Federal brasileira de 1988 é o princípio do Estado Democrático 

de Direito. 

 

Em seguida, tem-se aqueles princípios ditos fundamentais estruturantes, estes 

conforme a própria denominação, a determinarem a estrutura organizacional do Estado, 

“constitutivos e indicativos  das idéias diretivas básicas de toda a ordem constitucional”
5
, 

tendo como exemplos o Estado de Direito e a democracia. Incluímos neles o princípio 

                                                           
5
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. cit. p. 1099 



  

federal
6
, vez que a Federação é meio específico de organização do Estado, determinante da 

repartição de competências e condicionador da escolha de representantes e do estabelecimento 

de tributos. 

 

Logo abaixo encontram-se os princípios fundamentais gerais, que são 

densificações dos princípios estruturantes. Destaca-se, em nossa ordem constitucional, o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Densificando e concretizando tais princípios, 

encontramos os princípios constitucionais especiais. 

 

Exemplificativamente, o princípio da vedação de isenção heterônoma seria 

especial quanto ao princípio de repartição de competência tributária entre os entes federados, 

que seria geral em relação ao princípio federal, este estruturante. 

 

Para fins de aperfeiçoamento do raciocínio jurídico, esclareçamos que as regras 

constitucionais também se prestam à densificar e tornar concretos os princípios da 

Constituição. 

 

1.3 AS TEORIAS SOBRE O PRINCÍPIO FEDERAL 

 

Existem diversas teorias a fundamentar a natureza do Estado Federal, as quais, em 

última análise, estariam a teorizar o próprio princípio federal. Desta feita, necessário 

adentrarmos pela principais teorizações, para que possa restar bem identificado o seu 

conceito. 

 

A teoria da co-soberania, da partilha da soberania, ou ainda da dupla soberania, é 

aquela defendida por Hamilton, Madson e Jay, segundo os quais a soberania seria repartida 

entre a União e os Estados-membros, estando ambos os entes justapostos nos planos político e 

jurídico. Cada qual seria soberano no âmbito de suas competências. Ocorre que a soberania é 

una e indivisível, de forma a não ser de todo adequada a noção exposta pelos ensaístas norte-

americanos.  

 

                                                           
6
 No mesmo sentido, GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ob. cit. p. 61. 



  

Essa teoria é expressa por eles na obra ‘O Federalista’. Curiosamente, este foi 

escrito inicialmente sob a forma de 77 (setenta e sete) artigos publicados na imprensa de Nova 

Iorque (aos quais se adicionaram outros, compondo o livro), como parte da estratégia de 

superação da enorme oposição que a recém publicada Constituição dos Estados Unidos 

encontrara no Estado, objetivando este a ratificasse. A Convenção estadual decidiu por fazê-

lo, mas a margem de vitória da corrente defensora de sua adesão foi pequena, com o resultado 

final de 30 (trinta) votos a favor e 27 (vinte e sete) contra, ou seja, com uma margem de 

apenas 3 (três) votos. 

 

Calhoun desenvolveu a teoria da nulificação, que negava força ao governo federal, 

conservando-se a soberania integralmente nas mãos dos Estados-membros, de forma a haver 

ou um Estado unitário ou uma confederação. A União agiria por delegação daqueles, os quais 

poderiam negar validade às leis federais, que ficariam, portanto, na dependência de ratificação 

e promulgação estaduais. Neste azo, seria dado aos Estados-membros o direito de secessão, 

fornecendo o substrato jurídico aos Estados separatistas sulistas na Guerra de Secessão norte-

americana. Perante o Senado dos Estados Unidos, no ano de 1833, chegou mesmo ele a dizer 

que “a Constituição é um contrato do qual os Estados eram partes em uso das suas faculdades 

soberanas: ora, toda vez que entram num contrato partes que não reconhecem um árbitro 

comum para decidir em última instância, cada uma delas tem o direito de julgar sozinha em 

relação à natureza, extensão e obrigações do instrumento”
7
. Similarmente, Seydel buscou 

fundamentar a separação da Baviera em relação à Prússia. 

 

Zhorn, diversamente, defende a tese de que o Estado federal é um tipo de Estado 

unitário qualificado, no qual os Estados-membros haviam renunciado à soberania, cujo 

exercício o próprio poder central auto-limitaria em favor deles. Sendo soberana apenas a 

União, unicamente ela seria Estado. 

 

Entendendo residir a soberania na União Federal, Le Fur defende a tese de que a 

vontade desta representa a dos Estados-membros, que participam da sua formação, teoria esta 

conhecida como da participação. Há de se adequar a teoria ao fato de que a soberania não 

reside na União, e sim no Estado federal como um todo. 

 

                                                           
7
 Calhoun, perante o Senado dos Estados Unidos, em 1833, apud TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na 

América. 2 ed. Belo Horizonte: Itatiaia. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1977. p. 299. 



  

Prosseguindo nos estudos sobre o Estado federal, Laband propôs a teoria dos 

Estados-membros não soberanos, porém dotados de autonomia, de sorte a ser o Estado federal 

ente composto.  

 

Scelle discorre sobre as duas leis basilares do princípio federal, já referidas acima, 

a da participação e a da autonomia. De acordo com a primeira, os Estados-membros 

participariam “do processo de elaboração da vontade política válida para toda a organização 

federal”
8
, consubstanciando as idéias de Le Fur. Já em conformidade com a segunda, de 

Laband, os entes federados possuem ordens constitucionais próprias e estabelecem cada qual 

a organização e competência das três funções (‘poderes’) estatais – executivo, legislativo e 

judiciário.  

 

A autonomia dos entes federados é decomposta em autogoverno, que significa 

poder escolher seus próprios representantes e editar as leis de sua competência; auto-

administração,  referente à execução das próprias leis e consecução do bem comum; e auto-

organização, ou seja, a possibilidade de elaboração da própria Constituição, definindo sua 

estrutura organizacional. 

 

Na definição de Prélot do Estado federal, ainda que não plenamente 

desenvolvidas, constata-se a presença das leis da autonomia e da participação na formação da 

vontade nacional. É federal o “Estado no qual se encontra uma pluralidade de ordenamentos 

constitucionais, entre os quais figura um ordenamento constitucional superior, a que se 

subordinam e no qual participam, os órgãos dos ordenamentos inferiores”
9
.  

 

Para Ferguson e McHenry, a federação se caracteriza quando o poder político é 

dividido entre partes autogovernadas e o poder central, cada qual operando dentro da sua 

competência conforme definida na Constituição
10

.  

 

                                                           
8
 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10 ed. São Paulo: Malheiros. 2001. p. 181  

9
 Prélot, apud BADIA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madri: Tecnos, 

1978. p. 84: “Prélot lo define como aquel ‘Estado en el que se encuentra una pluralidad de ordenamientos 

constitucionales, entre los que figura un ordenamiento constitucional superior, al que se subordinan y en el que 

participan, los órganos de los odenamientos inferiores’.” 
10
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Wheare partilha do mesmo entendimento, informando que o princípio federal se 

trata do método de distribuição dos poderes entre os governos central e locais, atuando cada 

qual em sua esfera. 

 

Não se poderia deixar de mencionar a contribuição de Kelsen, quê, elaborando a 

teoria da Escola de Viena, informa que no Estado Federal existem três ordens jurídicas 

distintas. A ordem jurídica central é aquela derivada do legislador federal, vigente em todo o 

território nacional, tendo sua própria Constituição. As ordens jurídicas locais seriam da 

mesma forma comunidades jurídicas parciais, elaboradas pelos legisladores dos Estados-

membros, porém vigentes apenas nas respectivas unidades federadas, possuindo cada qual sua 

própria Constituição. Do produto destas duas ordens parciais resultaria a comunidade jurídica 

total, formando o Estado Federal, que se diferencia da forma unitária e da Confederação por 

seu grau de descentralização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 AS ORIGENS DA FEDERAÇÃO 

 

2.1 BREVE DIGRESSÃO HISTÓRICA 

 

As origens do federalismo remontam à Antigüidade. Na Grécia antiga, fala a 

doutrina em federalismo quando as Cidades-estado se associavam para fazer frente a inimigos 

em comum ou para fins de culto religioso em comum. O Conselho Anfictiônico, 

ilustrativamente, tinha competência para atuar na prevenção de guerras e no julgamento de 

causas, em especial as de direito da gentes e atinentes ao Templo de Delfos. No caso de 

Roma, quando se estabelecia poder sobre um território respeitando-se-lhe os costumes e as 

leis, este passava a federado. 

 

Na Idade Média, cidades do norte da Itália se uniram na Liga Lombarda com o 

intuito de resistirem aos Hohenstaufens. Em 1291, surgiu a Confederação Helvética, a que 

alguns entendem ter sido a primeira Federação, formada inicialmente por três Cantões, 

embrião da atual Suíça. A liga Hanseática uniu cidades mercantis do norte da Alemanha, 

objetivando fins eminentemente comerciais. 

 

Levando-se em consideração o conceito ora aceito de Federação, não se pode 

dizer que esta fora realmente vivenciada na Antigüidade e na Idade Média, tendo surgido de 

forma inovadora com a Constituição de 1787 dos Estados Unidos
11

, caráter inovador este que 

se mantém quer se tome em consideração as influências por ela sofridas, quer se pense na 

perenidade desta Carta, e isto por serem as formas experimentadas anteriormente na verdade 

Confederações.  

 

O tirocínio supra leva à conclusão de que as origens do federalismo remontam à 

Antigüidade na medida em que esta foi o berço da Confederação, etapa prévia da qual se 

originaram os Estados Unidos como Federação.  

 

No caso da Suíça, esta se tornou uma Federação após vivenciar um período em 

quem se passou da Confederação ao sistema unitário e deste à Confederação, para então se 

adotar o federalismo. O dito período iniciou-se em 1798, com a imposição da República 
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unitária pelo Diretório francês, culminando com o início da guerra civil em 1846, opondo 

Cantões adeptos e contrários à idéia federativa, encerrando-se com a Constituição de 1848, 

que implantou definitivamente a Federação. 

 

2.2 A FEDERAÇÃO NORTE-AMERICANA 

 

Alexis de Tocqueville, em sua obra magistral, A democracia na América, foi 

bastante incisivo ao afirmar que “foi para unir as vantagens diversas que resultam da grandeza 

e da pequenez das nações que o sistema federativo foi criado”
12

. Não obstante a digressão 

histórica já procedida, foram os Estados Unidos da América a primeira federação na acepção 

atual do termo. 

 

Em verdade, os Estados Unidos não surgiram como uma Federação, e sim como 

uma Confederação, instituída a partir dos Artigos de Confederação, em 1777. Entretanto, os 

problemas econômicos sobrevindos, as questões indígenas e as necessidades de 

fortalecimento face os perigos externos levaram à convocação da Convenção Constitucional 

da Filadélfia em 1787, que promulgou a Constituição ainda em vigor, passando o novo 

governo federal a funcionar a partir de 1789. 

 

A independência dos Estados Unidos da América foi a independência das 13 

colônias inglesas originais. Possuindo “a mesma religião, a mesma língua, os mesmos 

costumes, quase as mesmas leis”
13

, bastante natural que se associassem em uma mesma nação 

sob a égide federal. Conforme leciona Rousseau, a base do federalismo se encontra nas 

identidades de costumes, interesses e leis. 

 

Contudo, o uso de cada uma daquelas colônias, agora Estados, de dirigir seus 

próprios negócios as afastaram da inclinação federal, a qual só foi perseguida e implementada, 

conforme já informado, por conta das necessidades em comum apresentadas posteriormente à 

emancipação ao jugo da Inglaterra. 

 

                                                           
12

 TOCQUEVILLE, Alexis de. Ob. cit. p. 126 
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Dentre as teorias apontadas referentes ao princípio federal, os Estados Unidos 

adotaram as idéias de Hamilton, Madison e Jay. O sucesso da Convenção da Filadélfia – e 

assim o estabelecimento da federação – seria crível pela “necessidade de separação dos 

poderes; necessidade de atender-se à multiplicidade de interesses, agravada pela extensão da 

nação americana; necessidade de repartição de poderes entre o governo federal e os governos 

estaduais”
14

. 

 

A Constituição norte-americana consagra a técnica de estabelecer a competência 

do governo federal, deixando tudo o mais dentro da órbita dos Estados-membros. A décima 

emenda inclusive informa que “os poderes não delegados aos Estados Unidos pela 

Constituição, nem proibidos por ela aos Estados, são reservados aos Estados respectivamente, 

ou ao povo”
15

. 

 

O Senado federal, por sua vez, foi estatuído pela Carta Magna no sentido de 

conter representação idêntica de todos os Estados-membros. Esta foi a solução encontrada 

para a preocupação dos pequenos estados, que temiam ser dominados pelos mais populosos 

por conta da proposta de representação proporcional no Legislativo federal. Consagrou-se 

vitoriosa, portanto, a proposta do Dr. Johnson, de Connecticut, segundo o qual uma delas 

representaria o povo, e a outra, os Estados-membros: 

 

A controvérsia deverá ser interminável enquanto os cavalheiros diferirem no 

fundamento de seus argumentos; Aqueles por um lado considerando os Estados 

como distritos de pessoas compondo uma Sociedade política; aqueles por outro os 

considerando como diversas sociedades políticas... Na totalidade... em algumas 

relações os Estados devem ser considerados em sua capacidade política, e em outras 

como distritos de cidadãos individuais, as duas idéias abarcadas pelos diferentes 

lados, ao invés de serem opostas uma à outra, devem ser combinadas; em um ramo 

deve o povo ser representado; em outro, os Estados.
16  
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Esta, aliás, a única previsão na Constituição dos Estados Unidos não passível de 

emenda, salvo concordância dos Estados-membros, atendendo à reivindicação também 

daqueles menores.  

 

É também da Constituição norte-americana que surge a teoria dos poderes 

implícitos, de acordo com a qual vez determinados os fins a serem atingidos, estão 

automaticamente concedidos os meios, isto é, fica estabelecida a competência legislativa para 

atingi-los, servindo para enlarguecer a esfera de atuação do governo federal. Trata-se da 

cláusula necessary and proper. Esse entendimento ficou consagrado, entre outras ocasiões, 

pela decisão do juiz da Suprema Corte, John Marshall, no caso McCulloch versus Maryland, 

no qual entendeu a Constituição Federal conceder poderes ao legislador nacional para cumprir 

as tarefas que lhe foram assinaladas por esta: 

 

Nós admitimos, como todos devem admitir, que os poderes do governo são 

limitados, e que seus limites não devem ser transpostos. Mas pensamos que a sólida 

interpretação da Constituição deve permitir à legislatura nacional essa discrição, 

com respeito aos meios pelos quais os poderes que ela confere serão levados à 

execução, os quais irão tornar apto àquele corpo a desempenhas as altas tarefas que 

lhe foram designadas, do modo mais benéfico ao povo. Seja o fim legítimo, esteja 

ele dentro do escopo da Constituição, e todos os meios os quais sejam apropriados, 

os quais sejam manifestamente adaptados àquele fim, os quais não sejam proibidos, 

mas estejam em harmonia com a letra e o espírito da Constituição, são 

constitucionais...
17 

 

2.3 O ADVENTO DA FEDERAÇÃO NO BRASIL 

 

Por muito tempo, as diversas regiões do Brasil possuíam pouco contato umas com 

as outras, estando mais diretamente ligadas ao estrangeiro, fruto de um sistema econômico 

rural, baseado na monocultura latifundiária exportadora, assentada na escravidão. 

 

Quando da convocação das Cortes, em seqüência dos eventos da Revolução do 

Porto, de 1820, os deputados brasileiros apresentaram a proposta de autonomia provincial, 

que se daria por meio da federação. 

                                                           
17
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Fracassadas as tratativas com as Cortes, proclamou-se a independência do Brasil, 

mantendo-se a América portuguesa como um único país, ao contrário do que se deu na 

América espanhola, repartida em diversos Estados nacionais. A manutenção da monarquia 

contribuiu sensivelmente para tanto, sendo solução de consenso das elites nacionais, receosas 

da fragmentação, que poria em risco a ordem econômica latifundiária escravista.  

 

Buscou-se, em seguida, o estabelecimento de uma Constituição para o Império do 

Brasil, objetivando os representantes das províncias um projeto de caráter federalista. Note-se 

que “ao contrário dos Estados Unidos, o federalismo no Brasil fortalecia os governos 

regionais em detrimento do governo central”
18

, caracterizando assim um movimento de 

centrifugismo. 

 

O interesse pelo federalismo das elites econômicas dava-se pelo desejo de estas 

poderem conduzir diretamente os seus negócios e assumir maior status político em suas 

respectivas províncias, sem a intervenção direta do governo central do Rio de Janeiro, em cuja 

autoridade também objetivavam manter influência, ao passo que reconheciam as vantagens da 

unidade nacional. 

 

Dom Pedro I, porém, fechou a Assembléia Constituinte em 1824, outorgando à 

nação uma Constituição centralizadora, ocasionando o furor da Confederação do Equador. 

Mesmo sufocado o movimento, mantinham-se revoltosos os liberais, os quais inclusive se 

dirigiam novamente às armas, havendo o confronto sido evitado pela abdicação. 

 

Com o Ato Adicional de 1834 procedeu-se à reforma constitucional que se 

inclinou às pretensões federalistas, de forma a que se manteve um governo central dotado de 

força suficiente a se impor, mantendo a unidade nacional, aliado a governos provinciais 

autônomos, inclusive com a criação das Assembléias Legislativas Provinciais, das quais se 

citará mais adiante algumas competências. Dispunha a referida emenda constitucional que “o 

governo do Império do Brasil será uma monarquia federativa”, declaração esta retirada do 

texto final pela atuação dos senadores do império, não obstante a manutenção substancial de 

seu conteúdo.  
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A autonomia provincial alcançada não era plena, bem como não se aperfeiçoava 

completamente a lei de participação, o que se demonstra pela continuidade da vitaliciedade do 

Senado, de forma que “não havia garantias de que atuariam de acordo com os interesses da 

província que representavam”
19

. A indicação do presidente da província pelo governo central 

não chegaria, contudo, a configurar sério óbice à autonomia, posto que seus poderes eram 

bastante reduzidos. Seu poder de veto, por exemplo, não abarcava as resoluções da 

Assembléia Legislativa referentes aos assuntos dos municípios oriundas de propostas das 

Câmaras Municipais acerca de polícia, economia e tributação.  

 

Em que pese o caráter conservador, a Interpretação do Ato Adicional, de 1840, 

não suprimiu a autonomia provincial, mantendo-se na essência o arranjo de feições 

federalistas de 1834. A bem da verdade, a referida lei de interpretação retirou pouco poder das 

províncias, basicamente condicionando questões referentes a empregos públicos, em especial 

o de magistrado. De toda sorte, conquanto a centralização do Judiciário diminuísse a 

autonomia provincial, sua descentralização não é característica essencial da federação
20

. 

Esclarecedora a análise de Miriam Dolhnikoff: 

 

Realizada a Interpretação do Ato Adicional, as Assembléias Provinciais 

continuavam desfrutando da mesma autonomia tributária, com o direito de criar 

impostos e decidir sobre o destino das rendas arrecadadas. Mantinham ainda a 

prerrogativa de criar uma força policial própria e seguiam responsáveis pelo controle 

das Câmaras Municipais; além de se manterem encarregadas das obras públicas, da 

instrução e das divisões civil, judiciária e eclesiástica da respectiva província. 

Continuavam a gozar do direito de desapropriação imobiliária por utilidade 

municipal ou provincial, além daquele de regular a administração dos bens 

provinciais. Por fim, permaneciam legislando sobre os empregos provinciais e os 

municipais. Foi-lhes vedado apenas alterar os empregos integrantes do aparelho 

judiciário. A maior parte das atribuições das Assembléias Provinciais, portanto, era 

mantida tal qual prescrita pelo Ato Adicional. Os pontos alterados não transcendiam 

a esfera do Judiciário. 

 

Claro está que, ao centralizar o aparelho judiciário, os conservadores limitavam a 

amplitude da autonomia provincial, retirando dos governos das províncias influência 

sobre esse ramo e sujeitando-os a conviver com decisões judiciais que poderiam 

eventual contrariar seus interesses. Não se pretende aqui minimizar os efeitos da 

centralização do aparelho judiciário, mas apenas ressaltar que, se ela limitou a 

amplitude da autonomia provincial, não teve o efeito de a neutralizar ou torná-la 

insignificante. O aspecto federativo das reformas liberais permanecia, uma vez que a 

centralização do Judiciário não era incompatível com este modelo. Um Judiciário 
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descentralizado é típico do federalismo anglo-saxão, mas não é considerado pelos 

estudiosos do tema uma condição para o funcionamento de um regime federativo.
21  

 

Frisemos que de acordo com a Interpretação do Ato Adicional, o presidente da 

província deveria remeter à Câmara dos Deputados as leis que considerasse inconstitucionais, 

para decisão, ao contrário do que ocorria nos Estados Unidos da América, em que tal papel 

tocava – e ainda toca –, em grau final, à Suprema Corte. Infere-se daí o acréscimo de uma 

hipótese aos casos em que o Ato Adicional previa como de remessa para o Legislativo 

nacional, que eram originalmente os de leis que no entender do presidente provincial 

atentassem ou contra os interesses de outra província ou contra tratados internacionais. 

 

Essa organização do Estado brasileiro, de matizes federalistas, a que Pedro 

Calmon
22

 denominou semi-fedralismo, manteve-se até o advento da República, quando sofreu 

profundas modificações. 

 

O Decreto n.º 1, de 15 de novembro de 1889, proclamava e decretava a República 

Federativa, sendo os Estados Unidos do Brasil a reunião pelo laço da federação das antigas 

províncias, estatuindo ainda que cada um desses Estados, no exercício de sua legítima 

soberania, decretaria oportunamente a sua Constituição definitiva, elegendo os seus corpos 

deliberantes e os seus governos locais. 

 

Percebe-se, portanto, que o governo provisório republicano buscou inspiração no 

modelo federalista norte-americano, adotando a teoria da dupla soberania. De toda sorte, a 

Constituição de 1891 não reprisou a noção de ‘soberania’ dos Estados-membros contida no 

Decreto suso.  

 

A República, enfim, aprofundou a organização ‘semi-federal’ vigente desde o Ato 

Adicional de 1834, tornando-a efetivamente federal, persistindo seu caráter centrífugo. O 

Senado passou a ser temporário, de forma a que seus integrantes estariam realmente se 

vinculando a seus respectivos estados; os presidentes das províncias não mais eram escolhidos 

pelo poder central, e sim eleitos localmente; instituiu-se a justiça estadual e o Supremo 
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Tribunal Federal, este o órgão máximo encarregado da defesa da Constituição – e não mais o 

Legislativo, como determinava a Constituição de 1824. 

 

A adoção plena da Federação, e não da forma mitigada ocorrida com o Ato 

Adicional, provavelmente teria, se não evitado, retardado a queda do Império e o advento da 

República. Ruy Barbosa chegara dizer que antes de ser republicano, havia sido federalista, 

havendo apresentado projeto de organização desse teor à monarquia. A inclinação das 

prósperas elites cafeicultoras pelo republicanismo foi conseqüência direta de seu pequeno 

peso político em comparação com a sua enorme força econômica, situação que encontraria a 

força reversora em uma organização federal. 

 

As denominadas Questões Servil, Militar e Religiosa, aliadas às pretensões 

federalistas das elites provinciais, não apenas as do café, mas motivadas por ambições 

similares, acabaram por determinar o fim da única monarquia então existente no continente 

americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 CARACTERIZAÇÃO DA FEDERAÇÃO 

 

3.1 A AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS 

 

Recorrendo uma vez mais aos ensinamentos de Scelle, a autonomia dos entes 

federados é requisito essencial para se analisar se de fato o Estado é organizado sob a forma 

federal, ou seja, se atende à lei da autonomia. 

 

Delimitar o nível em que deve se encontrar a autonomia afim de se caracterizar o 

Estado federal é tarefa importantíssima, ainda mais quando se verificam as realidades 

alienígenas, que utilizam o termo – em acepção diversa da comumente encontrada na doutrina 

pátria – para configurar o Estado regional
23

. 

 

A autonomia do Estado federal se assenta em um tripé formado pela auto-

organização, autogoverno e auto-administração. 

 

Essa primeira faceta se reporta à elaboração pelos Estados-membros de suas 

próprias Constituições, exercitando seu poder constituinte-derivado, e de suas próprias leis, 

vigentes em seu território, respeitando-se a Constituição Federal, conforme entre nós se 

encontra assente no Art. 25 da Lex Superior. 

 

O autogoverno se traduz no exercício de escolha do povo de cada ente federado de 

escolher seus próprios governantes, bem como de participar do processo legislativo por 

intermédio de seus representantes.  

 

Finalmente, a auto-administração é a capacidade de exercer suas próprias 

competências, constitucionalmente estabelecidas, incluindo-se aí as de natureza tributária, 

indispensável mesmo como suporte à viabilidade do ente federado. 

 

As competências do Estado-membro são, via de regra, estabelecidas por um 

critério residual. Discorre-se na Constituição sobre a competência da União, deixando-se tudo 

                                                           
23

 Nesse sentido, BADIA, Juan Ferrando. Ob. cit. p. 49 



  

o mais para aqueles
24

. Sob o ponto de vista teórico, embora residual, o poder dos Estados-

membros é maior que o dela. 

 

A autonomia do Estado federal realiza a idéia de descentralização política, que 

acaba por englobar a de cunho administrativo, não obstante seja possível a desconcentração 

meramente administrativa em Estados unitários
25

. 

 

Para Sacha Calmon
26

, na federação ocorrem quatro ordens de descentralização – a 

legislativa, a administrativa, a política e a judiciária, respectivamente realizadas na produção 

de normas jurídicas, na administração própria, na formação dos poderes e autogoverno, e no 

aparato jurisdicional próprio. 

 

Assim, conforme Prélot, “o federalismo supõe coletividades individualizadas e 

distintas que conservam seu sistema legislativo, administrativo e jurisdicional”
27

. 

 

3.2 A PARTICIPAÇÃO DAS VONTADES PARCIAIS NA FORMAÇÃO DA VONTADE 

VÁLIDA PARA TODA A ORGANIZAÇÃO FEDERAL 

 

Outro elemento essencial para a caracterização de um Estado como federal é o 

atendimento à lei da participação. Em conformidade com tal disposição, devem os Estados-

membros possuir uma forma de representação que lhes garanta a participação no processo 

legislativo da União. 

 

A resposta para a efetivação da referida lei não passa simplesmente pelo 

bicameralismo do poder legislativo nacional, vez é possível que nenhuma das Casas 
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represente os Estados-membros, tendo por exemplo a Inglaterra, com a Câmara dos Comuns e 

a dos Lordes. 

 

Requer-se, outrossim, necessariamente, que haja um órgão investido de 

competência para legislar no plano federal, composto por representantes dos Estados-

membros, e não do povo.  

 

A diferença aqui é bastante sensível, posto que – tomando o Brasil por exemplo – 

tanto os deputados federais quanto os senadores de certo Estado-membro são escolhidos pela 

população deste. Diante do critério mesmo de representação, tem-se que os deputados se 

vinculariam diretamente aos seus eleitores, já que representantes destes, havendo sido 

vitoriosos em pleito proporcional, e assim indiretamente ao Estado-membro que os elegeu, 

enquanto que os senadores, oriundos de eleição majoritária, se vinculariam imediatamente aos 

respectivos Estados-membros. 

 

Tal distinção, embora um tanto nebulosa, torna-se mais perceptível nos Estados 

federais que adotam o federalismo autêntico, ou de equilíbrio
28

. Essa modalidade se 

caracteriza pela igualdade de representação dos Estados-membros na Câmara Alta, seguindo a 

sugestão de Johnson, consagrando, nos planos jurídico e formal, a igualdade entre eles: 

 

 Entende Kelsen, ao que lembramos estar ele se referindo ao modelo federal 

clássico, de formação centrípeta, sem prejuízo de aplicação análoga àqueles países que 

atingiram a federação por outros meios
29

, que essa igualdade “pelo mesmo número de 

delegados demonstra que os Estados componentes eram, de início, Estados independentes, e 

que ainda devem ser tratados de acordo com o princípio do Direito internacional conhecido 

como igualdade dos Estados”
30

. 

 

O Brasil, bem como os Estados Unidos, adota o federalismo autêntico. Portanto, o 

pouco povoado Acre conta com três senadores, idêntico número ao de São Paulo, com suas 

dezenas de milhões de habitantes. O mesmo exemplo, no caso estadunidense, pode ser dado 

entre os Estados do Alasca e da Califórnia. 
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Há estados federais, no entanto, que não consagram a igualdade de representação 

dos Estados-membros na formação da vontade geral, dando lugar ao denominado federalismo 

hegemônico. 

 

A Alemanha da República de Weimar adotou o federalismo hegemônico, segundo 

o qual cada Estado-membro contaria com um representante no Reichsrat a cada 700.000 

(setecentos mil) habitantes, possuindo no mínimo um e no máximo dois quintos dos votos 

totais. 

 

A atual República Federal da Alemanha também adota um critério populacional 

para o preenchimentos das vagas do Bundesrat, que, de acordo com o item 2 do Art. 51 da 

Constituição da República Federal da Alemanha
31

, é composto por pelo menos três 

representantes de cada um dos Estados-membros – os Länder –, contando com 4 (quatro) 

membros aqueles com mais de 2.000.000 (dois milhões) de habitantes, com 5 (cinco) os que 

tenham mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes, e com 6 (seis) se sua população for 

superior a 7.000.000 (sete milhões) de habitantes. 

 

Da mesma forma, a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

de 1936 estabelecia que a Câmara alta contaria com 25 (vinte e cinco) representantes por cada 

uma das 15 (quinze) repúblicas unidas, 11 (onze) por cada uma das 17 (dezessete) repúblicas 

autônomas, 5 (cinco) por cada uma das 9 (nove) regiões autônomas, e 1 (um) por cada uma 

das 10 áreas nacionais. 

 

A igualdade do federalismo autêntico aparenta ser a melhor solução para o próprio 

equilíbrio federal, posto permitir idêntica participação dos Estados-membros na formação da 

vontade nacional, tornando efetiva a igualdade formal entre eles. 
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No quadro atual, em que se verifica o fortalecimento do poder central em Estados 

federais como o Brasil e os Estados Unidos, forçoso se concordar com Burdeau, para quem: 

 

Nesse processo, a lei de participação é muito melhor protegida. Alguém poderia 

mesmo dizer que ela é reforçada, pois a população dos Estados-membros translada 

para as autoridade federais a influência tornada inútil no governo local. É assim que 

nos Estados Unidos, o Senado, órgão federal composto pelos delegados dos Estados 

não cessa de ver crescer seu prestígio precisamente porque os particularismos locais, 

as grandes opções políticas que a geografia americana determinam, podem se fazer 

valer.
 32 

 

3.3 A CORTE CONSTITUCIONAL 

 

É característica dos ordenamentos jurídicos modernos a existência de uma 

Constituição, a qual se encontra no topo da hierarquia normativa, face o princípio da 

supremacia daquela. 

 

Conforme a melhor técnica legislativa, é na Constituição que se determina a 

separação dos poderes, a repartição de competências, enfim, a organização do Estado. Neste 

azo, é ela que fixa ou não a forma federal, tornando-se extremamente relevante o modo como 

implementa as leis da autonomia e da participação. 

 

Logo, faz-se imprescindível a existência de um órgão que tenha por função 

precípua tratar da questões concernentes à Constituição, ocasião em que atuará mesmo na 

interpretação da federação por ela estabelecida. Embora tratando da concisa e genérica 

Constituição norte-americana, são bastante atuais e universalmente aplicáveis as palavras do 

Chefe de Justiça Hughes, de que “estamos sob a Constituição, mas a Constituição é o que os 

juizes dizem que ela é”
33

. Analogamente, o que se mostrou bastante acertado na história dos 

Estados Unidos, a Constituição determina o federalismo, mas este é o que os juizes dizem ser. 
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O federalismo é verdadeiramente o ponto de origem do controle concentrado de 

constitucionalidade. Com o seu peculiar apuro, tratou Hans Kelsen do tema, afirmando que “é 

certamente no Estado Federal que a justiça constitucional adquire a mais considerável 

importância. Não há nenhum exagero em asseverar que a idéia política do Estado Federal só 

se realiza plenamente com a instituição de um tribunal constitucional”
34

. Na mesma linha, 

prega Hauriou que: 

 

Nesses Estados, o poder judicial desempenha um papel federal que aumenta muito 

sua importância. Com efeito, os conflitos postos entre Estados particulares, ou bem 

entre estes e o Estado central, não podem se regulamentar por via diplomática, já 

que se trata de questões de Direito público interno; não pode ser resolvidas por via 

administrativas, si o federalismo é autêntico
35

, porque os Estados particulares não 

estão subordinados hierarquicamente ao Estado central; devem ser regulamentados 

por via judicial; assim é como o Tribunal Supremo dos Estados Unidos, verificando 

se os tribunais dos Estados procuram impedir leis locais que contradigam a 

Constituição federal, exerce sobre as ‘legislaturas’ dos Estados-membros um 

controle do federalismo.
36 

 

Sinteticamente, ao discorrer sobre o respeito à repartição de competências 

estatuída pela Constituição dos Estados Unidos, o referido autor ensina que “a Constituição 

não prevê nem este controle do federalismo nem o controle de constitucionalidade 

propriamente dito, que se deriva daquele”
37

, do que se nota a suma importância da Corte 

Constitucional à Federação. Prossegue o jurista francês dizendo que o controle do federalismo 

“nasceu como conseqüência de uma iniciativa do juiz Marshall, em 1803, no caso Marbury v. 

Madison. Trata-se, pois, de uma construção jurisprudencial, obra do Tribunal Supremo 

federal”
38

. Diga-se apenas que o pleno acerto de suas afirmações se cinge ao controle judicial, 
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já que se vislumbra na Constituição norte-americana  o mecanismo da intervenção, o que se 

verá mais adiante, em tópico próprio.  

 

Para Bonavides, “as Constituições republicanas que adotam a organização 

federativa dos entes constitutivos do corpo político, o princípio da separação de poderes e a 

forma presidencial de governo, via de regra tendem, de necessidade, em razão de sua rigidez, 

a estabelecer um sistema de controle de constitucionalidade”
39

. Na realidade, sempre que se 

consagrar a Constituição como lei suprema, deve haver algum mecanismo de controle, ainda 

que não expresso, sob pena de se admitir a plena eficácia de leis inconstitucionais. Afigura-se 

o sistema misto – concentrado e difuso, concomitantemente – adotado atualmente pelo Brasil 

como o mais adequado, por permitir tanto os controles in abstrato quanto in concreto. 

 

Conforme leciona Gérson Marques
40

, com base em Canotilho, os Tribunais 

Constitucionais são aqueles criados para apreciar a julgar especificamente os litígios 

interorgânicos, entre órgãos e autoridades estatais, e entre unidades políticas, e o controle 

abstrato de constitucionalidade de atos normativos, do que avulta sua importância ao sistema 

federal.  

 

Retomando o exemplo norte-americano, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao 

longo da história, atuou por vezes no sentido de ampliar a esfera de atuação da União, e por 

outras, dos Estados-membros. No caso McCulloch versus Maryland, em que se consagrou a 

teoria dos poderes implícitos, entendeu o judiciário, ao contrário do que pretendia o estado de 

Maryland, ser possível à União instituir um banco e vedada sua taxação pelo Estado-membro. 

Sob a batuta de Marshall, portanto, a Suprema Corte pendeu para o fortalecimento da União. 

Com Taney, tem-se a idéia do dual federalism, em que União e Estados comporiam dois 

governos separados, independentes. De forma geral, no período pós-Marshall até 1937, a 

Corte se caracteriza por uma jurisprudência de caráter conservador, com diminuição do poder 

central, intercalado com momentos de expansão da União, destacando-se os “Civil Right 
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Cases, quando o poder nacional retrocede, sofrendo uma das maiores compressões da história 

norte-americana”
41

. 

 

Após 1937, com o New Deal e o forte intervencionismo na economia, 

fortaleceram-se os poderes da União norte-americana, encerrando a concepção do dual 

federalism, tendência aquela que se manteve ante os desafios externos dos Estados Unidos, 

melhor enfrentados por um poder central fortalecido. A doutrina antiterrorista da presidência 

Bush aliada às indicações por ele feitas para a Corte Suprema devem colaborar para a 

manutenção desse status. 

 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal do Brasil foi instituído em 1890, por 

decreto, substituindo o Supremo Tribunal de Justiça da época imperial, alçando posição 

constitucional com o texto de 1891, tendo sido desde então essa a sua denominação, exceto 

sob a Constituição de 1934, quando foi designado de Corte Suprema. 

 

A primeira ordem constitucional republicana previa o controle de 

constitucionalidade apenas do tipo difuso, sendo o Supremo o órgão de última instância para 

tanto
42

. Com a carta de 1934 passou-se a demandar o voto da maioria absoluta dos membros 

dos tribunais para declarar a inconstitucionalidade de lei e deu-se ao Senado a competência de 

conferir efeitos erga omnes às decisões do Supremo Tribunal Federal quanto à 

inconstitucionalidade, suspendendo no todo ou em parte a lei, ato, deliberação ou regulamento 

declarado inconstitucional. 

 

Atualmente, o STF exerce tanto o controle concentrado de constitucionalidade 

quanto o difuso. A respeito do controle concentrado, Fernando Ximenes diz que: 

 

“O controle de constitucionalidade pela via direta da ação, na verdade, foi 

introduzido no Brasil pela Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 

1965, que deu nova redação à alínea k do art. 101, inciso I, da Constituição de 1946, 

acrescentando às competências originárias do Supremo Tribunal Federal a de 

processar e julgar ‘a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato de 

natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da 

República’”
43

. 
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A competência do Supremo Tribunal é estatuída pelos Arts. 102 e 103-A da 

Constituição. Interessa de forma direta ao princípio federal, quer pela sua preservação, quer 

pelos contornos que lhe confere a atividade do Supremo Tribunal, a competência deste para 

processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual; a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal; as causas e os conflitos entre a União e os Estados-membros ou Distrito 

Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; os 

conflitos de competência entre os Tribunais de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça ou 

demais Tribunais superiores; para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas 

em única ou última instância cuja decisão haja contrariado dispositivo da Constituição, 

declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgado válida lei ou ato de 

governo local contestado em face da Constituição, ou julgado válida lei local contestada em 

face de lei federal.  

 

Cabe-lhe também, na conservação da federação, a teor dos Arts. 34, VI e VII e 36, 

II e III, solicitar a intervenção federal nos Estados-membros em razão de descumprimento de 

ordem ou decisão judicial, e decidir quanto à intervenção quando requerida pelo Procurador-

Geral da República em face de ofensa a princípios constitucionais especialmente protegidos 

ou recusa à execução de lei federal. 

 

Verifica-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal é positivamente o encarregado 

da solução dos conflitos federativos no Brasil, quer por meio de sua competência originária, 

quer através de sua competência recursal. 

 

Ocorre na prática que o STF acaba por não atuar a contento no seu papel de 

guardião da Constituição – e assim, dos princípios nela insertos, inclusive o federal –, não 

sendo concretamente uma Corte Constitucional, embora órgão constitucional, vez que 

instituído pela Constituição, que prevê sua competência, compartilhando de forma decisiva da 

formação política global do Estado
44

. 
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O judiciário brasileiro é do tipo hierárquico, estruturando-se de forma piramidal, 

composto por profissionais de carreira, sendo fartos os recursos disponíveis às partes, 

inclusive para se alcançar a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, o qual, ao invés de 

cumprir a função para a qual efetivamente se destina, termina por ser mais uma instância 

recursal. Baseado em profundo estudo teórico e pesquisa de campo, Gérson Marques afirma 

que “as ações sobre controle de constitucionalidade (em tese), os conflitos interorgânicos, as 

questões federativas, o disciplinamento dos poderes, são em escala infinitamente inferior”
45

. 

 

O Supremo Tribunal brasileiro se desvia da inclinação de seus congêneres norte-

americano, europeus e mesmo latino-americanos, cingindo-se basicamente em suas atividades 

diárias a atuar na solução de lides individuais, conseqüência direta do excesso de competência 

que lhe foi atribuído pelo atual regime constitucional. 

 

Não fosse isso o bastante, a sua atuação nos últimos tempos vem a demonstrar o 

reiterado conteúdo meramente político de suas decisões, atuando na defesa dos interesses do 

governo federal, uma vez que seus membros são escolhidos pelo Presidente da República, 

oportunidade em que nos conflitos federativos fica patente que sua orientação é pelo 

fortalecimento dos poderes centrais. Lamentavelmente, tal estado de coisas se verifica mesmo 

sendo o Senado dotado do poder de desaprovar previamente a escolha presidencial, pois no 

exercício dessa faculdade ele vêm agindo verificando apenas a aptidão do candidato, e não 

sua docilidade ao Executivo federal.  

 

Essa falta de legitimidade decorrente da escolha pelo Presidente, que se repete na 

Suprema Corte dos Estados Unidos, da qual copiamos o modelo de escolha dos Ministros do 

Supremo, no entanto, não impediu aquela Corte de historicamente atuar em conformidade 

com seu papel, o que continua a fazer.  

 

Saliente-se que as decisões de uma Corte Constitucional devem ser políticas, 

posto que referentes aos próprios fundamentos do Estado – ao que se lembra inexistir poder 

(isto é, função) estatal apolítico –, mas nunca meramente políticas, que são aquelas que o 

Judiciário não poderia conhecer, resolúveis por critérios de natureza não jurídica. 
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Peca, portanto, o Supremo Tribunal Federal em sua função do controle de 

constitucionalidade das leis e da solução dos conflitos interorgânicos e federativos por 

excesso de competências, bem como pela sua visceral aproximação ao Executivo federal, 

comprometendo, pois, o papel que lhe cabe desempenhar no federalismo brasileiro. 

 

3.4 A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS 

 

Sobressai-se a importância do aspecto tributário na Federação quando da leitura 

da lição de Russomano, que proferida nos idos de 1965 mantém-se extremamente atual, de 

que “conforme se tem acentuado, o federalismo, no século passado, apresentava-se como uma 

questão jurídica. Hoje, entretanto, ele constitui um problema no qual predomina o fator 

econômico”
46

. 

 

Um dos pontos mais importantes a assegurar efetivamente o princípio federal é a 

repartição de competências tributárias, posto que sem ela a autonomia dos Estados-membros 

se cingiria tão somente e apenas a meros enunciados políticos, verdadeiros enunciados de 

intenções, dada a impossibilidade financeira de sua sustentação, sempre a depender da União. 

 

Afirme-se que a repartição por si só não se presta a garantir a forma federal, já que 

o poder constituinte originário, ilimitado, pode determinar a organização federal do Estado 

sem conceder meios tributários adequados de sustento aos Estados-membros, do que se teria 

uma Federação meramente formal. 

 

Resulta da autonomia dos entes federados, portanto, que cada qual deve possuir 

uma área sua de atuação tributária capaz de custear sua manutenção e o atendimento das 

demais competências  que lhes estejam asseguradas. 

 

Como se deduz dessas considerações, a Constituição desempenha papel 

fundamental, já que como meio de organização do próprio Estado, cumpre a ela proceder à 
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uma repartição do direito de tributar que prestigie de fato o federalismo. Esse direito, por sua 

vez, decorre da soberania estatal
47

. 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988 instituiu um rígido sistema de 

repartição de competências tributárias, ao passo em que estabelece também um sistema de 

transferência de rendas auferidas com a tributação. 

 

Ressaltemos que, consoante o Art. 6º do Código Tributário Nacional, a atribuição 

constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, 

ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e 

nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, observando-se ainda a referida lei. 

 

No sistema tributário brasileiro existem cinco espécies de tributos: impostos, 

taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. 

Procurar-se-á não se alongar no tema, o que requereria uma profundidade não condizente com 

o objetivo desta obra, apenas especificando as competências tributárias e discorrendo sobre os 

tópicos mais intimamente ligados ao princípio federal.  

 

Impostos são tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade específica, relativa ao contribuinte. Neste caso, a 

Constituição Federal enumera taxativamente os impostos passíveis de serem cobrados por 

cada ente federado, sendo a competência aí do tipo privativa.  

 

No tocante à União, compete-lhe instituir impostos sobre importação de produtos 

estrangeiros; exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; renda e 

proventos de qualquer natureza; produtos industrializados; operações de crédito, câmbio e 

seguro, ou relativa a títulos ou valores mobiliários; propriedade territorial rural; grandes 

fortunas, nos termos de lei complementar. 

 

Quanto aos Estados, é dado a estes o poder de instituir impostos sobre a 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos; operações relativas à 
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circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior; propriedade de veículos automotores. 

 

Finalmente, compete aos Municípios
48

 a instituição de impostos sobre a 

propriedade predial e territorial urbana; transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição; serviços de qualquer 

natureza (excetuando-se os referentes a operações relativas à circulação de mercadorias e a 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação). 

 

No campo da competência residual, a União poderá, na iminência ou no caso de 

guerra externa, instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência 

tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação; ou, 

mediante lei complementar, impostos diversos daqueles enumerados como sendo de sua 

competência privativa, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base 

de cálculo próprios daqueles discriminados na Constituição Federal.  

 

Exclusivamente, compete à União instituir empréstimos compulsórios, para 

atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou 

sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 

nacional; e contribuições especiais, resguardando-se a previsão constitucional da 

possibilidade dos Municípios e do Distrito Federal instituírem contribuição para o custeio do 

serviço de iluminação pública. 

 

Por fim, é da competência comum de todos os entes federados o poder de instituir 

taxas e contribuições de melhoria. Aquelas são devidas em razão do exercício do poder de 

polícia
49

 ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

                                                           
48

Antes mesmo de serem alçados à categoria de entes federados pela Constituição de 1988, os Municípios já 

eram dotados de competência tributária, como se infere, exemplificativamente, do Art. 32 do Código Tributário 

Nacional.  
49

 Laurence Tribe, apud PAULSEN, Leandro. Ob. cit. p. 715, informa que a expressão poder de polícia foi 

utilizada pela primeira vez em 1827, por Marshall, no caso Brown versus Maryland: “Chief Justice Marshall was 

apparently the first to employ the rubric ‘police power’ to describe the residual prerrogatives of soverignty which 

the states had not surrendered to the federal government.” A par desta definição referida na doutrina 

estadunidense, nota-se que no sistema legal brasileiro todos os entes federados possuem poder de polícia. 



  

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; estas, para fazer frente às obras públicas 

das quais decorra valorização imobiliária. 

 

Essa modalidade de competência não gera choques entre os membros da 

federação vez que é exercida consoante com a divisão político-administrativa dos serviços 

públicos e do poder de polícia. 

 

Entenda-se que em matéria tributária compete ao Distrito Federal tudo aquilo que 

for da órbita dos Estados e dos Municípios, aplicando-se também os princípios e vedações 

correspondentes. 

 

Essa rígida repartição tributária, ao mesmo tempo que garante materialmente a lei 

da autonomia, está por outro lado a solapá-la, pois condiciona o poder tributante dos entes 

federados. Sopesando-se as vantagens e desvantagens dela para a Federação, pende-se com 

folga para sua manutenção, quê, de imediato, suprime, em larga escala, os conflitos judiciais 

sobre competência entre aqueles, como os verificados nos Estados Unidos e em outros países 

federais nos quais a Constituição é elástica quanto ao tema. Evita-se, com o sistema nacional, 

o bis in idem, quando entes diversos tributam o mesmo fato jurígeno. 

 

Bem configurada a repartição de competências tributárias, resta cuidar dos 

princípios correlatos atinentes ao equilíbrio e princípios federais. 

 

Em primeiro lugar, tem-se o princípio da uniformidade geográfica, segundo o qual 

a União não pode instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que 

implique em distinção ou preferência de um ente federado em detrimento de outro, salvo para 

concessão de incentivos fiscais a fim de promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-

econômico entre as diferentes regiões do país. Visa-se evitar preferências e favorecimentos 

aos entes federados, privilegiando-se a igualdade formal existente entre eles. A exceção 

admitida coaduna-se com o espírito de cooperação que deve viger em uma federação, não 

comprometendo o princípio em suas linhas gerais. Seria ainda aplicado pelos Estados-

membros em relação aos Municípios por conta do princípio da simetria constitucional. 

 



  

Na mesma linha, aos Estados, Distrito Federal e Municípios é defeso estabelecer 

diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão da sua procedência 

ou destino, o que eqüivaleria a se rechaçar aquela igualdade formal. 

 

Já em conformidade com o princípio da vedação da isenção heterônoma, é vedado 

à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios. De fato, carece a União de poderes para fazê-lo, por incompetência absoluta. 

Conforme esse mesmo critério, não poderiam quaisquer entes federados instituir isenções 

sobre tributos de outro. 

 

Proíbe-se à União também, como entidade competente para fazê-lo, tributar a 

renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Município, bem 

como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores 

aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Uma vez mais, busca-se evitar o 

favoritismo entre as entidades federadas, assegurando sua igualdade abstrata.  

 

Todavia, sob o pálio do princípio federal, esclarece a Carta Magna que pertencem 

aos respectivos membros da federação o produto da arrecadação do imposto da União sobre 

renda e proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

 

Discorrendo especificamente sobre todos os entes federados, a Constituição veda 

a eles a imposição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros – princípio 

das imunidades recíprocas –, no sentido das relações de autonomia e não de subordinação 

pelo qual devem se pautar entre si; e o estabelecimento de limitações ao tráfegos de pessoas 

ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de 

pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público, o que deve ser visto dentro do 

próprio espírito de liberdade de locomoção dentro do país. 

 

Quer no plano de repartição de competências, quer no plano concreto da 

arrecadação, nota-se a posição de destaque da União, ao que a repartição tributária de certas 

receitas e os fundos de participação previstos pela Constituição Federal assumem papel na 

conservação do próprio federalismo. Da mesma forma, a repartição das receitas estaduais com 

os municípios também se justifica pelas enormes atribuições colocadas na órbita destes pelo 



  

texto constitucional, embora possam causar transtornos aos combalidos cofres dos Estados-

membros.  

 

Sem esses mecanismos, aumentaria o fosso arrecadatório entre as pessoas 

jurídicas de Direito Público interno componentes do Estado brasileiro, reforçando a posição 

dos que entendem ser nosso federalismo fraco ou aparente. A atuação da União como 

provedora de recursos financeiros aos demais entes federados, causada que é pela sua 

concentração tributária, torna comum as romarias de Governadores e Prefeitos ou de seus 

emissários à Brasília em busca de verbas, situação que deveria ser excepcional de acordo com 

o princípio federal. 

 

Importa destacar o papel dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. Estes vinculam parte da arrecadação tributária da União em aplicações para o 

financiamento do setor produtivo das referidas regiões, realizando uma das tarefas que se 

entende próprias da federação, que é a de prestação de solidariedade recíproca entre seus 

membros, que devem cooperar para que todos atinjam a prosperidade social de forma 

idêntica, ou bastante próxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 A CONFEDERAÇÃO E OS ESTADOS UNITÁRIO E REGIONAL 

 

4.1 A CONFEDERAÇÃO 

 

Conceitua Scelle a Confederação como sendo “uma associação na qual os 

governantes dos diversos Estados abandonam uma parte mais ou menos importante de sua 

competência internacional aos órgãos confederais”
50

. 

 

A par do conceito acima, correto em toda sua simplicidade, é de se acrescer que a 

Confederação é uma união de Estados, que diferentemente da Federação, não origina uma 

nova entidade estatal, posto não haver como se falar em território, população e soberania da 

Confederação, elementos constitutivos essenciais do Estado, o que todavia não desnatura a 

classificação de Burdeau. 

 

Criada por um pacto ou tratado internacional, ela visa à consecução de um 

objetivo comum de seus componentes, que pode ser transitório ou permanente, sendo seus 

membros dotados do direito de secessão. Em que pese a possibilidade de ser o objetivo 

permanente, seu caráter é essencialmente transitório, já que não configura um novo Estado. 

Permanecendo as razões da associação em Confederação, defende Burdeau a tese de que os 

Estados deverão se constituir em uma forma mais coerente, o Estado federal
51

. 

 

Não havendo que se falar em um poder político único da Confederação, bem 

como conservando os Estados nela associados sua soberania, estes continuam atuando como 

sujeitos de direito público internacional, mantendo seus cidadãos – a par do pleonasmo da 

oração –  as respectivas cidadanias. Como exemplo, tem-se o Art. 2º dos Artigos de 

Confederação dos Estados Unidos da América, que preceitua que “cada Estado retém sua 

soberania, liberdade e independência, e todo poder, jurisdição e direito, que não seja por essa 

confederação expressamente delegado aos Estados Unidos, em Congresso reunidos”
52

. 
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 Apud BURDEAU, Georges. Ob. cit. p. 48, e BADIA, Juan Ferrando. Ob. cit. p. 108. 
51

 BURDEAU, Georges. Ob. cit. p.  48: “La confédération ne forme donc pas un Etat central distinct de ses 

membres. C´est ce qui explique que cette forme d´association soit essentiellement transitoire; ou bien les Etats 

reprennent leur totale autonomie, ou bien, si les facteurs qui les ont conduit à s´associer continuent à agir, ils 

s´intègrent dans une forme beaucoup plus cohérente: Etat fédéral.” 
52

 Art. 2º dos Artigos de Confederação, apud FERGUSON, John H., MCHENRY, Dean E. Ob. cit. p. 602: “Each 

State retains its sovereignity, freedom and independence, and every power, jurisdiction and right, which is not by 

this confederation expressly delegated to the United States, in Congress assembled.” 



  

 

Kelsen, alegando ser a Confederação uma união de Estados puramente 

internacional, diz que aquele tratado seria a Constituição da Confederação, constituindo uma 

comunidade parcial, enquanto as ordens jurídicas dos Estados componentes também iriam 

compor comunidades parciais, formadas pelas ordens jurídicas nacionais, que unidas 

formariam uma terceira comunidade – total – a confederação. Afirma ele ainda que pode ser 

estabelecido um órgão central competente para impor normas válidas à todos os Estados 

partícipes, com os membros daquele nomeados por estes, com número paritário de votos. Essa 

obrigatoriedade das resoluções do aludido órgão decorreriam da unanimidade de votos
53

, ou, 

excepcionalmente, da obtenção da maioria. 

 

A teorização exposta no parágrafo retro não pode ser de todo correta, posto que a 

Confederação não atua diretamente sobre a população de seus Estado constituintes, e sim 

sobre estes, geralmente através de um Congresso de Delegados – eis o órgão central de 

Kelsen –, de forma que suas deliberações, para obrigar àquela, “devem converter-se 

previamente em direito interno de cada um dos Estados”
54

, não se transmudando aquele 

tratado em Constituição. Tecnicamente, é possível que as decisões da Confederação 

obriguem, de plano, seus componentes, no caso de as Constituições destes assim o 

determinarem, o quê, todavia, redundaria na mesma regra acima. 

 

Bonavides, discorrendo sobre as idéias de Nawiasky, informa ser justamente a 

diferença essencial entre Federação e Confederação a inexistência nesta de uma legislação 

unitária ou comum, que criasse “indiferentemente direitos e obrigações imediatas para os 

cidadãos dos diversos Estados”
55

. 

 

4.2 OS ESTADOS UNITÁRIO E REGIONAL 

 

Em contraposição ao Estado federal, que tem como uma de suas marcas a 

descentralização política, encontramos o unitário, e ainda, a meio caminho entre eles, o 
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 Ver também BURDEAU, Georges. Ob. cit. p. 48: “En effet, s´il existe une autorité centrale (l´ancienne Diète 

de la Confédération germanique, par example), ses décisions doivent être prises à l´unanimité.” 
54

 BADIA, Juan Ferrando. Ob. cit. p. 108. 
55

 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10 ed. São Paulo: Malheiros. 2001. p. 181. 



  

regional. A fim de melhor tratar sobre o princípio federal, cuida-se abordar essas outras 

formas jurídicas do Estado. 

 

Sob o ponto de vista dos elementos constitutivos do Estado, na forma unitária há 

apenas um povo e um território sob o poder originário de mando de um governo central, 

inexistindo duplicidade de ordenamentos jurídicos ou multiplicidade de comunidades parciais 

autônomas nos moldes da federação. 

 

O unitarismo estatal não se confunde de maneira alguma com os sistemas 

ditatoriais, embora se possa entender aqui maior facilidade de sua proliferação por conta da 

centralização necessária às tiranias. Prova disso são os regimes democráticos ora em vigor na 

Inglaterra e na França, exemplos de Estados unitários. 

 

Badia cuida de classificar os Estados unitários em dois tipos, os simples e 

complexos. O primeiro tipo pressuporia total centralização, inclusive administrativa, de forma 

que as entidades jurídicas distintas do governo central, porventura existentes, seriam meros 

âmbitos de aplicação das deliberações deste. Seria impossível a existência desse tipo de 

Estado, por seu próprio conteúdo organizacional, sendo fruto de uma “abstração feita 

daqueles Estados minúsculos nos quais as entidades locais menores não tem lugar”
56

. 

 

A outra modalidade de Estado unitário, a complexa, comporta desconcentração, 

que é de cunho administrativo, e nunca descentralização, esta política, que implicaria na 

existência de unidades políticas autônomas e juridicamente competentes distintas do governo 

central, de sorte a ser o Estado federal ou regional, dependendo do grau de autonomia dessas 

unidades. 

 

Os agentes administrativos da autoridade secundária de um Estado unitário 

complexo continuam vinculados ao poder central, atuando em nome deste, de forma delegada, 

do que se infere a manutenção do monopólio político e administrativo da autoridade 

centralizadora. “É sempre o mesmo martelo que bate, apenas encurtou-se-lhe o cabo”
57

. 
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 BADIA, Juan Ferrando. Ob. cit. p. 41: “... abstracción hecha de aquellos Estados minúsculos en los que las 

entidades locales menores no tienen cabida.” 
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 BARRET, apud BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 153. 



  

Cabível a preleção de Kelsen a respeito da descentralização administrativa, ao 

dizer que “a autoridade superior tem o poder de abolir a norma criada pela autoridade inferior, 

tendo esta última de decretar uma nova norma; ou, então, a autoridade superior tem o poder 

de substituir a norma criada pela autoridade inferior por outra norma individual”
58

. 

Prosseguindo em seu raciocínio, o ilustre jurista deixa claro o poder da autoridade superior – a 

central, no Estado unitário, como se pode intuir – para determinar o conteúdo da norma de 

criação da inferior, obrigada a seguir as instruções daquela.  

 

Com respeito ao Estado regional, o mesmo se encontra a meio caminho da 

descentralização característica da Federação, tendo por exemplo o da Itália. 

 

Tratando ainda das formas de Estado, Badia busca demonstrar que a principal 

distinção entre aquele do tipo federal e o do tipo regional se cinge no fato de que os Estados-

membros são dotados de competência legislativa e constitucional, enquanto que as regiões 

possuem tão somente e apenas a potestade legislativa.  

 

O estatuto legislativo das regiões é sempre derivado do poder constituinte central, 

diversamente do que se dá nos Estados da Federação, cujas Constituições devem apenas 

observar à Constituição Federal. 

 

Cuidando do caso das regiões italianas, dotadas de estatutos especiais, o abalizado 

escritor espanhol suscita que estes estatutos dependem de aprovação por uma lei 

constitucional, sem o que não entram em vigor.  

 

Informa ele que a lei de participação serve como critério subsidiário para a 

distinção entre o Estado federal e o regional, pois a entende como decorrente da titularidade 

dos Estados-membros de um poder constituinte originário, do que decorreria  uma autonomia 

constitucional da qual não partilham as regiões
59

, de forma que não deveriam participar da 

formação da vontade federal. 
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 KELSEN, Hans. Ob. cit. p. 447.  
59

 Badia utiliza no mesmo sentido de ‘regiões’ o termo ‘entes autônomos’, o que se prefere não fazer aqui a afim 

de evitar a confusão com os Estados-membros vistos sob o ângulo da lei da autonomia. 



  

Conceitua, afinal, o que seriam as regiões do Estado regional como sendo “uma 

entidade pública territorial e não constitucional dotada de personalidade jurídica não 

originária nem soberana ou suprema”
60

. 

 

Mesmo entendendo ser o Estado regional a forma unitária descentralizada, Jorge 

Miranda
61

 o classifica como “Estado regional integral e Estado regional parcial; Estado 

regional homogêneo e Estado regional heterogêneo; Estado com regiões de fins gerais e 

Estado com regiões de fins especiais”
62

. 

 

São integrais os Estados regionais cujo território é completamente dividido em 

regiões autônomas, ao passo que no do tipo parcial estas coexistem com outras dotadas apenas 

de descentralização administrativa, isto é, desconcentração. Nestas últimas, manter-se-ia a 

forma do Estado unitário. 

 

Nos do tipo homogêneo, organizam-se as regiões da mesma forma, ou, se não, 

identicamente nos pontos essenciais. O Estado regional heterogêneo, por sua vez, conta com 

organizações diferenciadas para as regiões, podendo haver estatuto comum para algumas e 

especiais para outras. De forma semelhante, Badia opina em sua classificação que existem 

“Estados em que coexistem dois ordenamentos regionais, um comum para a maioria das 

regiões e outro especial, para concretas regiões, em atenção a suas peculiaridades”
63

. 

 

Quanto ao Estado com regiões de fins gerais, são estes assim classificados porque 

“as regiões são constituídas para a prossecução de interesses (e, em princípio, de todos os 

interesses) específicos das pessoas ou das populações de certas áreas geográficas”
64

. Aqueles 

do tipo com regiões de fins especiais têm a descentralização condicionada por interesses 

específicos, os quais podem servir à fim de definição de sua geografia. 
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 BADIA, Juan Ferrando. Ob. cit. p. 60. 
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 Adota-se aqui a classificação do eminente jurista lusitano, discordando todavia da sua definição do Estado 

regional, no que se entende estar correto o também ilustre autor espanhol supra, que distingue os Estados unitário 

e regional. 
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 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: tomo III – estrutura constitucional do Estado. 2 ed. 

Coimbra: Coimbra, 1988. p. 225. 
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 BADIA, Juan Ferrando. Ob. cit. p. 187: “c) Estados en los que coexisten dos ordenamientos regionales, uno 

común para la mayoría de las regiones, y outro especial, para concretas regiones, en atención a sus 

peculiaridades.” 
64

 MIRANDA, Jorge. Ob. cit. p. 226. 



  

Já se havendo tratado do Estado regional como realidade própria e também como 

forma de Estado unitário, do tipo descentralizado, enriquecedor conhecer as idéias de Prélot e 

Lucatello
65

, que o entendem como Estado federal. 

 

Tratando da distinção entre Estado unitário e Estado federal, o primeiro autor 

argumenta que o Estado unitário complexo, ou seja, administrativamente descentralizado, que 

se aproximaria da federação por possuir também uma pluralidade de instituições-pessoas, 

transmudar-se-ia em federal quando se reconhece o poder legislativo aos órgãos regionais. 

Resultaria daí que o Estado regional é uma variante daquele do tipo federal. 

 

Reconhecendo Prélot a veracidade das leis da autonomia e da participação na 

formação da vontade parcial para caracterização do federalismo, ele mesmo engendra o 

desacerto de sua posição. Ora, é caracter sine qua non da autonomia estatal o poder de 

estabelecerem os Estados-membros suas próprias Constituições, respeitada aquela federal, 

poder do qual não partilham as regiões. 

 

O professor italiano Lucatello defende que o traço distintivo fundamental entre os 

Estados federal e unitário é a ampla competência legislativa da qual os Estados-membros 

aquele é dotado, sem inserir necessariamente nela a autonomia constitucional, a qual entende 

a doutrina como essencial aos entes federados. 

 

Sustenta o publicista que os Estados-membros, para formar a Federação, 

renunciam à soberania, cujo titular seria apenas o Estado central, de modo que aqueles não 

poderiam ser considerados Estados. Continuando seu raciocínio, nega aos denominados 

Estados-membros poder constituinte.  

 

Na análise dele, “os Estados federais, seriam, em sínteses, Estados regionais em 

que os Estados-membros teriam natureza de comunidades não soberanas que gozam de uma 

autonomia particular”
66

, invertendo a proposição de Estados regionais como federais aludida 

em parágrafo retro.  
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 Discorrendo sobre ambos, e cujo posicionamento se adota, BADIA, Juan Ferrando. Ob. cit. p. 208 e ss. 
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 Guido Lucatello, apud BADIA, Juan Ferrando. Ob. cit. p. p. 213: “los Estados federales serían, en síntesis, 

Estados regionales en los que los Estados-miembros tendrían naturaleza de comunidades no soberanas que gozan 

de una autonomía particular.” 



  

Não se pode concordar com as opiniões de Lucatello, posto que o Estatuto das 

regiões entra em vigor após aprovados pelo poder central, que o faz no exercício de um ato de 

soberania, enquanto as Constituições estaduais entram em vigor de conformidade com a 

autonomia constitucional dos Estados-membros, porção essencial da lei de autonomia, 

exercendo a União controle posterior no tocante ao respeito à Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 O MUNICÍPIO COMO ENTE FEDERADO 

 

Inovação suis generis do constituinte brasileiro, foram os municípios alçados à 

esfera de entes federados pela Carta de 1988, o que requer análise criteriosa acerca do acerto 

ou não do legislador constitucional. 

 

A melhor de forma de proceder à dita análise, é através da verificação das leis da 

autonomia e da participação em relação aos Municípios. 

 

Sob o prisma da autonomia, é forçoso constatar o papel do Município como ente 

federado, eis que dotado de autogoverno, auto-administração e auto-organização, as três 

vertentes da lei da autonomia. 

 

Quanto à primeira delas, os Municípios elegem seus prefeitos e vereadores, que 

exercem respectivamente a chefia do poder Executivo e o poder Legislativo, não existindo 

mais hipóteses de nomeação de prefeitos. Aos vereadores cabe originariamente elaborar a 

legislação pertinente aos assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber e tratar das matérias discriminadas como de sua competência na 

Constituição Federal. 

 

Dotados de auto-administração, devem os Municípios executar suas próprias leis, 

sem necessidade de o requisitar a outros entes federados, bem como perseguir em suas 

atividades o bem-estar comum. Preciso se faz dizer que a necessidade eventual do Município 

recorrer ao Poder Judiciário, seja ele estadual ou federal, não descaracteriza a auto-

administração municipal. Essa necessidade também é sentida pela União e pelos Estados-

membros, que ingressam mutuamente nos respectivos Judiciários. 

 

Aproveitando-se o ensejo, é de se mencionar que a ausência deste Poder na esfera 

municipal não é fator per si para negar aos Municípios o status federado, porquanto a 

descentralização dele não é indispensável à caracterização da Federação, como já dito em 

momento anterior. Cumpre rememorar que o Supremo Tribunal Federal, guardião em última 

instância do princípio federativo, não tem competência para processar e julgar, 

originariamente, ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de lei ou ato 



  

normativo municipal, nem as causas e conflitos entre Municípios, ou entre estes e Estado-

membro ou a União, a teor da interpretação a contrariu sensu respectivamente das alíneas a e 

f do inciso I do Art. 102 da Constituição Federal. 

 

A propósito da auto-organização, são os Municípios regidos cada qual por sua 

Leis Orgânica – que grosseiramente pode ser denominada de ‘Constituição municipal’ –, 

votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da 

Câmara Municipal, que a promulgará. Ela deverá respeitar os princípios da Constituição 

Federal e da do Estado a que faça parte o Município. A Carta Magna discorre também sobre 

preceitos a serem atendidos pelas Leis Orgânicas, como os relativos à eleição de prefeitos, 

vice-prefeitos e vereadores. 

 

Vê-se, por conseguinte, que a autonomia indubitavelmente milita em favor dos 

Municípios, embora não se possa dizer a mesma coisa acerca de sua participação na formação 

da vontade nacional. 

 

Não há, nem se concebe, um órgão legislativo nacional composto por 

representantes dos Municípios, o qual, em hipotética existência, contaria hoje no Brasil com 

mais de cinco mil membros, o que certamente inviabilizaria o procedimento legislativo. Ainda 

que tal corpo fosse dividido em setores especializados, reduzindo o número de partícipes 

efetivos, a presença de três Casas, em que duas estariam sempre a atuar como revisoras, teria 

o mesmo efeito no já moroso Congresso Nacional. 

 

Adentrando o próprio conceito básico de Federação, que é a união indissolúvel de 

Estados, sem esmiuçar as demais características necessárias àquela, tem-se como remédio 

contra a secessão das entidades federadas a intervenção da União, razão pela qual a 

Constituição Federal a prevê. Frise-se que ela o faz somente em relação aos Estados-

membros
67

, aos quais, por sua vez, compete intervirem nos Municípios, nos casos 

especificados. Uma das hipótese de intervenção federal, porém, é para assegurar a autonomia 

municipal. 
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 A Única exceção é a possibilidade de intervenção da União nos Municípios situados em Territórios Federais. 

No entanto, ela não desnatura a regra, já que os Territórios têm a natureza de autarquias federais, a teor do Art. 

18, § 2º da Constituição vigente. 



  

Supondo seja possível o referido arranjo federativo, os Municípios se chocariam 

frontalmente com  os Estados-membros, eis que a autonomia federativa “pressupõe território 

próprio, não compartilhado”
68

, ao que se proporcionaria a esdrúxula situação de dois 

territórios ocuparem o mesmo lugar no espaço. 

 

 Da mesma forma, a Carta Magna prevê que a criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, reforçando a posição destes como 

divisões do Estado. 

 

Destarte, salta aos olhos pelo ângulo da Ciência Política clássica a impossibilidade 

dos Municípios como ente federados.  

 

Apesar de todo o exposto, levando em conta o princípio da supremacia da 

Constituição e os poderes ilimitados do constituinte originário, deve-se entender os 

Municípios como entidades integrantes do sistema federativo brasileiro. 

 

Criou o constituinte pátrio uma nova modalidade de federalismo, em que uma das 

entidades federadas foge à lei de participação, reconhecendo-se, enfim, o poder municipal, 

“anterior ao Estado e à Nação, tendo sido com os Senados das Câmaras aquele poder que 

conferiu base de legitimação ao constitucionalismo imperial, fundador de nossas 

instituições”
69

. 

 

Prestigiou-se com a Constituição de 1988 os Municípios, que verdadeiramente 

foram os núcleos que deram origem ao Brasil como país. Isto porque seu imenso território e 

os costumes lusitanos privilegiavam esta forma de organização. A tradição colonial se 

manteve no Império, como bem assente no comentário acima, preservando-se em nossa 

história republicana desde seus primeiros dias. 
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6 A INTERVENÇÃO COMO MEIO DE PRESERVAÇÃO DA FEDERAÇÃO 

 

As federações se pressupõem indissolúveis, de modo a que o governo federal deve 

possuir meios de impedir a secessão dos Estados-membros, sendo a intervenção o meio por 

excelência para tanto. 

 

Este instituto surge com o próprio federalismo moderno, na Constituição norte-

americana de 1787, que prescreve na Seção 4 do Art. 4º que “os Estados Unidos deverão 

garantir a todos os Estados nesta União uma forma republicana de governo e irão proteger 

cada um deles contra invasão; e a requerimento do Legislativo, ou do Executivo (quando o 

Legislativo não puder se reunir), contra violência doméstica”
 70

. 

 

Célebre exemplo de secessão foi a guerra que leva o mesmo nome, ocorrida nos 

Estados Unidos entre os anos de 1861-1865, que culminou com a vitória da União sobre os 

estados separatistas. 

 

Majoritariamente movidos por interesses de cunho escravista, diversos Estados-

membros sulistas se desligaram da União norte-americana, fundando em 1861 os Estados 

Confederados da América. Acreditou-se, a princípio, por parte destes, na pacífica aceitação 

pela União do direito de secessão. O presidente Lincoln, entretanto, opôs-se veementemente, 

negando-se a retirar as tropas federais situadas na Confederação. O impasse resultou na guerra 

civil e desta a abolição da escravidão e restauração da União. 

 

Concorda-se com Hauriou quando este afirma que a Guerra de Secessão norte-

americana modificou o federalismo dos Estados Unidos, que haveria, pois, deixado de ser 

voluntário. “Converte-se em um ‘feito indestrutível’, segundo a terminologia da época, isto é, 

em uma instituição, um fenômeno psicológico, político e social independente das vontades 

momentâneas e fortemente arraigado na vida e na consciência nacional dos Estados 

Unidos”
71

. 
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Surgiu a intervenção no Brasil ao tempo do Império, regulando a autonomia local 

conferida pelo Ato Adicional. A propósito de tal regulamentação, declarou João Barbalho ter 

ela sido feita: 

 

de modo que aos órgãos do poder central ficou reservada a função interventora, para 

os casos de ofensa de uma província aos direitos de outra, aos tratados com nações 

estrangeiras, aos impostos gerais e à Constituição. Seriam suspensas e revogadas as 

leis provinciais que assim exorbitassem (Lei de 12 de agosto de 1834, arts. 16, 20 e 

24. § 3.º). Esta foi, em nosso Direito Público Constitucional, pode-se dizer, a 

primeira manifestação do poder de intervenção, que surgiu desde quando o governo 

geral teve de achar-se em presença de governos locais ou provinciais com uma certa, 

se bem que incompleta autonomia; intervenção indispensável, embora pela nímia 

extensão que então e depois se lhe deu, viesse a tornar-se vexatória e atrofiadora.
72

 

 

Nossa primeira Constituição Republicana, a de 1891, trouxe em seu art. 6º a 

previsão do instituto de intervenção federal, a qual, como medida de exceção ante a 

autonomia dos Estados-membros, só poderia ser aplicada para repelir invasão estrangeira ou 

de um estado em outro; para manter a forma republicana federativa; para restabelecer a ordem 

e a tranqüilidade nos Estados, à requisição dos respectivos governos; e para assegurar a 

execução das leis e sentenças federais. 

 

A Revisão Constitucional de 1925-1926 buscou solucionar os problemas que 

surgiram em razão do citado dispositivo de intervenção, que suscitava as mais diversas 

interpretações. Ela, “na órbita reservada à intervenção, efetuou a primeira separação de 

poderes, explicitando, ao mesmo tempo, os princípios constitucionais que, uma vez lesados, 

justificariam a intervenção”
73

. Da mesma forma, acrescentou a possibilidade de intervenção 

pela União no caso de não pagamento pelos Estados de sua dívida fundada por mais de dois 

anos
74

. 

 

Por seu turno, a Carta de 1934 foi detalhista acerca das causas interventivas, ao 

passo que instituiu um sistema de checks and balances em sua aplicação, com o escopo de 

evitar a atuação unilateral de um dos poderes. Entre outras coisas, ficou a decretação da 

intervenção pelo Presidente da República subordinada à aprovação pelo Legislativo, criou-se 
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a figura do interventor e substituiu-se a expressão ‘sentenças federais’ por ‘ordens e decisões 

dos juizes e tribunais federais’. 

 

Suprimida a autonomia estadual pela Constituição de 1937, tornou-se a 

intervenção a regra geral, sendo a fórmula negativa ‘não intervirá’ substituída pela afirmativa 

‘intervirá’, caracterizando o Estado Novo de Vargas. O interventor, nomeado pelo Presidente 

da República, assumiria no Estado-membro as funções que, por sua Constituição, 

competissem ao Poder Executivo, ou as que, de acordo com as conveniências e necessidades 

de cada caso, lhe forem atribuídas pelo Presidente da República. No caso da reorganização 

das finanças, foi adicionada a intervenção no caso de o Estado-membro, passado um ano, não 

haver resgatado empréstimo contraído com a União. 

 

A Lei Fundamental de 1946 retomou a técnica da de 1934, de cunho negativo 

aperfeiçoando-a. Um dispositivo retomado, por exemplo, foi o que previa a intervenção para 

por termo à guerra civil, que na Constituição anterior dizia respeito restabelecer a ordem 

gravemente alterada, nos casos em que o Estado não queira ou não possa fazê-lo. 

Inovadoramente, a Carta de 1946 se refere expressamente à dívida externa fundada, e não 

somente à dívida fundada, como as demais Constituições republicanas o fazem. 

 

A Carta de 1967 foi a primeira a se referir que a intervenção toca à União e não 

mais ao governo federal, substituindo a expressão ‘por fim a guerra civil’ pela ‘por termo a 

perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção’. Desde que a guerra civil se tornara 

hipótese interventiva, em 1934, apenas na Carta de 1937 ela fora substituída por expressão de 

teor tão genérico, exigência de regimes autoritários, como o eram aqueles no poder em ambas 

ocasiões. O texto de 1969 altera esse trecho, mas apenas para acrescentar interessante situação 

apta a acarretar a intervenção, qual seja, a corrupção no poder público estadual. 

 

A Constituição atual traz em seu bojo largo rol de hipóteses de exceção em que a 

União intervirá nos Estados-membros.  Entre elas, manter a integridade nacional; repelir 

invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública; e reorganizar as finanças da unidade que suspender o 

pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força 

maior, ou deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas pela Constituição 

dentro dos prazos legais. 



  

 

A intervenção se dará também para garantir o livre exercício de qualquer dos 

Poderes nas unidades da Federação, ocasião em que dependerá de solicitação do Poder coacto, 

ou de requisição do Supremo Tribunal Federal caso seja ele o Judiciário; para prover a 

execução de ordem ou decisão judicial, quando será necessária requisição do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral; e para 

assegurar a observância de certos princípios constitucionais – forma republicana; sistema 

representativo; regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; 

prestação de contas da administração pública, direta e indireta; e aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde –; bem 

como garantir a execução de lei federal, hipóteses em que dependerá do provimento de 

representação oferecida pelo Procurador-Geral da República junto ao Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Os casos de intervenção estadual em seus Municípios, ou da União naqueles 

localizados em territórios federais são em quantidade bem menor. A medida será aplicada 

quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, a dívida fundada, pelo período de dois 

anos consecutivos; não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; não tiver sido 

aplicado o mínimo da exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; e for provida pela Tribunal de Justiça 

representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição estadual, 

ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

 

A amplitude, o prazo, as condições de execução da intervenção e a nomeação do 

interventor, esta se cabível, são especificadas em Decreto, que deve ser submetido no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas à apreciação do respectivo legislativo, que se não estiver 

funcionando será convocado extraordinariamente no mesmo prazo.  

 

A necessidade de apreciação, exercida pelo Congresso Nacional ou Assembléia 

Legislativa, a depender de ser a intervenção federal ou estadual, é o controle político do 

instituto interventivo. Dispensa-se o controle nos casos em que a intervenção federal tiver por 

finalidade prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar a 

observância dos princípios constitucionais já enumerados; e da intervenção nos Municípios, 



  

se for motivada pelo provimento do Tribunal de Justiça de representação para garantir a 

observância de princípios insertos na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, 

ordem ou decisão judicial. Nessas situações, se for medida suficiente para o restabelecimento 

da normalidade, o decreto interventivo se restringirá à suspender a execução do ato 

impugnado. 

 

Supressora da lei de autonomia, a intervenção deve ser evitada sempre que 

possível, pela conservação da máxima efetividade do princípio federal. Caso seja aplicada, 

uma vez cessados os seus fundamentos, as autoridades afastadas de seus cargos retornarão a 

estes, salvo impedimento legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSÃO 

 

Dentre as teorias sobre o princípio federal, adota-se aquela defendida por Scelle, 

na qual a Federação requer para sua caracterização o respeito às leis da autonomia e da 

participação das vontades parciais na formação da vontade nacional. 

 

Além desses requisitos, entende-se como essenciais ao federalismo a existência de 

uma Corte Constitucional, dada sua aptidão a solucionar os conflitos federativos e em 

definitivo as questões sobre a inconstitucionalidade das leis, as quais sob certo pálio atinem à 

coexistência das unidades federadas; e uma rígida repartição de competências tributárias. Esta 

última poderia ser encaixada como um aspecto da lei de autonomia, fornecendo-lhe o suporte 

material, sugerindo o seu grau de importância que seja tratada em separado. 

 

Em difícil posição se encontra o Supremo Tribunal Federal enquanto Corte 

Constitucional, máxima encarregada da proteção do federalismo brasileiro, papel 

praticamente abandonado em prol de uma atuação na composição de lides comuns. Esse seu 

dever é patente, vez que o federalismo é princípio estruturante da Constituição Federal, 

tomando substância ao longo do texto desta. A escolha do membros do Supremo Tribunal 

Federal pelo presidente da República, que lhes tolhe de certo modo a legitimidade, contribui 

para que ele penda em prol da ampliação da atuação da União. 

 

A técnica convencional de repartição de competências estatui que aos Estados-

membros são reservadas as competências que não conferidas à União e que não lhe sejam 

constitucionalmente proibidas. À medida que esses temas residualmente atribuídos crescem 

em importância, superando as fronteiras estaduais, passa-se a necessitar de uma mudança 

naquela repartição, fortalecendo-se desse modo o poder da União. Assim, as grandes questões 

sociais e a relevância que certos aspectos econômicos vêm adquirindo nos últimos tempos têm 

contribuído sobremaneira para tanto. 

 

Diminuindo-se o âmbito de atuação dos Estados-membros, chega-se fatalmente à 

dedução de que a lei de autonomia está sendo cerceada, deixando aqueles, em muitos casos, à 

reboque da União. No Brasil, essa redução da autonomia se agrava quando se considera o fato 

de ser o governo central responsável por mais da metade da tributação nacional, sendo 



  

impossível a reversão desse quadro pelas exclusivas atuações estadual e municipal, ou 

combinadas, ante impossibilidade de se corrigir essa distorção elevando a carga tributária, que 

já se encontra em níveis que só conhecem paralelo entre os países escandinavos, bem como 

pela inexistência de real disposição da autoridade central em fazê-lo. 

 

A excessiva posição de vantagem do Erário da União aliada à 

desproporcionalidade entre competências e rendas das demais entidades federadas tornam 

imperativos os mecanismos de transferência constitucionalmente previstos, como os relativos 

ao imposto de renda e ao imposto sobre produtos industrializados, entre outros casos, para a 

própria sobrevivência da Federação, sem o quê a lei de autonomia se encontraria ainda mais 

prejudicada.  

 

Mesmo que se tome como correto o ensinamento de Burdeau, de que no processo 

de fortalecimento do poder central a lei de participação se encontra melhor protegida, a 

realidade nacional torna necessário tecer algumas considerações a respeito dela. A 

Constituição Federal faculta ao Presidente da República, em caso de relevância e urgência, 

agir como legislador, adotando medidas provisórias, com força de lei, submetendo-as de 

imediato ao Congresso Nacional. Contudo, se não forem apreciadas no prazo de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, contados da data de sua publicação, elas entram em regime de urgência em 

ambas as Casas Legislativas federais, trancando a pauta até que se conclua sua votação. O uso 

desmesurado do instrumento pela presidência da República vêm ilidindo a atividade 

legislativa, cuja tônica predominante atualmente é a aprovação, ou não, das medidas 

provisórias. A participação dos Estados-membros na formação da vontade nacional através do 

Senado fica comprometida, pois essa em grande parte se limita à constantes referendos quanto 

à legislatura presidencial,  restringindo-se sua defesa direta dos interesses estaduais. 

 

Comparativamente ponto de menor importância, mas que se coaduna com o 

imediatamente exposto, é a circunstância de ser o Presidente do Senado do Brasil escolhido 

entre seus componentes, de forma que se prejudicaria a representação do Estado-membro que 

o elegeu. Não se compromete, porém, o federalismo de equilíbrio em sua essência. 

 

A atual violação das leis da autonomia e da participação, como concebidas 

teoricamente, havendo realmente maior preservação desta última, conduz nitidamente ao 

crescimento do poder da União, ficando os demais entes federados na dependência dela. Esse 



  

fenômeno, que não é exclusividade brasileira, traduz-se no federalismo chamado cooperativo, 

pondo em xeque a concepção clássica de federalismo. Aliás, no Brasil, cuja situação se 

comentou mais detidamente, enxerga-se grave crise do pacto federativo, a demandar reformas 

que corrijam as distorções que se apontaram. 

 

De qualquer forma, todas as Federações apresentam um caráter unitário, que é 

precisamente a sua atuação no plano internacional, pois a soberania reside apenas no Estado 

federal, estando totalmente superada a noção dualista. Apenas ele é sujeito de Direito 

Internacional. A globalização avulta a importância dessa atuação, pela forte necessidade que 

impõe aos países de atuarem direta e continuamente na defesa de seus interesses em relação 

aos demais. 

 

Nesse contexto, ao longo das últimas décadas vêm se multiplicando os blocos 

supranacionais, através do qual países, seja pela proximidade geográfica, interesses 

meramente econômicos ou políticos, ou outra razão qualquer, atuam de forma conjunta na 

órbita de seus interesses, geralmente os externos. Os principais exemplos são as alianças 

militares como a Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN – e o Pacto de 

Varsóvia, e os blocos econômicos, como o Mercado Comum do Cone Sul – MERCOSUL – e 

a Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP. Embora a atuação desses blocos 

seja de cunho marcadamente confederado, destacam-se alguns deles na condição de embriões 

de futuras Federações, umas mais próximas de se concretizarem – a União Européia, exemplo 

por excelência – e outras mais distantes – a Organização das Nações Unidas, idealmente vista 

como o futuro de uma humanidade unida, preservados os laços de individualidade e a 

autodeterminação dos povos através do princípio federal.  

 

Intui-se, afinal, o conceito de Federação como sendo aquela forma política de 

organização do Estado em que existe efetiva descentralização política, com a participação dos 

entes autônomos na composição da vontade válida para todo ele, estando presentes um meio 

de se controlar a constitucionalidade das leis e atos administrativos – sendo esse, por 

excelência, a Corte Constitucional, dando-se preferência à possibilidade de coexistirem os 

controles difuso e concentrando –, e uma repartição de competências tributárias, esta mais ou 

menos rígida, mas existente a dar suporte à atuação dos diversos centros de poder, que 

correspondem aos entes federados. 

 



  

A existência de múltiplos centros de poder na Federação, cada qual dotado de 

âmbito próprio de competências, concorre para a realização e preservação da democracia. A 

população de um Estado federal participa dos processos de escolha dos detentores do poder 

pelo menos duas vezes – uma para eleger as autoridades dos Estados-membros, e outra as da 

União. É justamente essa multiplicidade que dificulta a tirania do poder central, que não se 

encontra investido na totalidade da potestade estatal. Eis porque Hitler cuidou de converter a 

Alemanha federal em Estado unitário, para simplificar a implantação de um regime ditatorial. 

Esta última forma de Estado não é, certamente, sinônimo de despotismo, mas a concentração 

de poderes lhe é característica, facilitando a ocorrência do célebre dizer de Lorde Acton, de 

que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. 
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