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"(. ..) Só às duas horas da tarde, quando Santos lhe

entrou em casa, acreditou na queda do Império.

- É verdade, Conselheiro, vi descer as tropas pela Rua

do Ouvidor, ouvi às aclamações à República. As lojas

estão fechadas, os bancos também, e o pior é se se não

abrem mais, se vamos cair na desordem pública; é uma

calamidade.

- Aires quis aquietar-lhe o coração. Nada se mudaria;

o regimen, sim, era possível, mas também se muda de

roupa sem trocar de pele .••

(Machado de Assis; Esaú e Jacó, capitulo LXIV / paz)

"D nosso problema maior, não residia, então, nesse

Estado social herdado da colônia; o mal maior era

termos adotado um sistema de organização do poder

que eliminava a possibilidade de superar o atraso."

(Tavares Bastos; A Província)
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RESUMO

o Estado continua sendo um agente importante no papel indutor-

normativo-regulador do desenvolvimento; sua missão essencial consiste em receber e

processar os sinais do sistema global interconectado e adequá-Io às possibilidades do

país. Essas possibilidades dependem de sua capacidade e estarão em contínua

avaliação, num quadro em que esse Estado deixou de ser plenamente soberano. Deste

modo, a forma que for adotada por cada um destes Estados, terá muito a ver com o tipo

de sociedade que se deseja construir: o Estado brasileiro contemporâneo deverá se

erguer a partir da radicalização democrática da sociedade, da formação da vontade

nacional, da valorização das instituições submetidas ao controle de estruturas não-

governamentais, e, de um projeto estratégico que seja capaz de garantir a presença do

Brasil no centro da Civilização. É isso, basicamente, o que resulta deste estudo, com a

análise da estrutura institucional do federalismo brasileiro.



RÉSUMÉ

l'État continue être agent important dans l'indutor-normatif-régulateur en

papier du développement, sa mission essentielle consiste de recevoir et développer les

signes du systêrne global communiquant et I'adapter aux possibilités du pays. Ces

possibilités dépendent de sa capacité et Ia compétence et eux seront dans évaluation

continue, dans une image dans que cet État a cessé d'être complêtement souverain.

Alors, Ia forme qui adoptée par chacun de ces États, doivent faire beaucoup avec le

type de Ia société celui-Ià veut construire. C'est que, fondamentalement, quels résultats

de cette étude, avec I'analyse de Ia structure institutionnelle du fédéralisme Brésilien.



SUMMARY

The State continues being an important agent in the paper indutor-

normative-regulator of the development; its essential mission consists to receive and to

process the signs ofthe interconnected global system and to adapt it to the possibilities

ofthe country. Those possibilities depend on its capacity and they will be in continuous

evaluation, in the picture in that that State stopped being fully sovereign, This way, the

form that be adopted by each one of these States, it will have to of the lot with the

society type that one wants to build: the State Brazilian contemporary should rise

starting from the democratic radicalização of the society, of the formation of the

national will, of the valorização of the institutions submitted to the control of knot-

government structures, and, of the strategic project that is capable to guarantee the

presence of Brazil in the center of the Ci ilízation. It is that, basically, what results of

this study, with the analysis ofthe institutional structure ofthe Brazilian federalismo
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INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

o escopo deste trabalho consiste em correlacionar a matriz político-

jurídica do regime constitucional de 1891, com os persistentes problemas sociais do

Brasil contemporâneo.

Procura-se analisar as conexões federativas de uma estrutura

institucional que, podendo ser removidas pelo debate em tomo da adoção de uma

democracia social, não escondem as raízes da desigualdade que obstaculiza a

dinamização do mercado interno - nosso maior patrimônio.

o estudo procura discutir as conseqüências da privatização do Estado no

quadro de uma sociedade autoritária, cujo sistema constitucional de divisão de funções

ressente-se da ausência dos chamados direitos republicanos.

A dissertação, portanto, a pretexto de investigar a natureza da estrutura

institucional de um federalismo secularmente deprimido, configura o espaço para o

debate social sobre um projeto nacional estratégico. Trata-se de reerguer o princípio

federativo sem descurar a positivação daqueles direitos republicanos.

o amplo panorama que se desenha no pnmeiro capítulo, à guisa de

introduzir o tema, cria o clima indispensável à compreensão das condições históricas,

jurídicas e políticas em meio às quais a República federativa substituiu i.ma monarquia

esgotada.

Desde a mudança, cuja indiferença foi, aliás, captada por Machado de

Assis em "Esaú e Jacó" ao final dos governos Campos Sales (1892-1902) e Rodrigues

Alves (1902 - 1906), quadra marcada pela ascensão oligárquica após dos mandatos
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militares, persistiram os efeitos da discussão sobre descentralização no Império, o que

equivale a admitir que existia bem antes da adoção do federalismo um debate sobre

seus pressupostos.

Nada obstante, procura-se no segundo capítulo indicar que o federalismo

introduzido pelo Gabinete republicano, pouco guarda do modelo original. Para sua

permanência, entretanto, terão os brasileiros que reavaliar suas instituições e sua

democracia, pois, as exigências contemporâneas do desenvolvimento capitalista

reclamam regulamentos e leis que possibilitem o expresso funcionamento dos

mercados.

o estudo sobre federalismo jamais poderia esquecer a responsabilidade

dos entes federativos perante um conceito que resguardasse os interesses e os objetivos

do Estado numa sociedade em transformação.

Não é por outra razão que se apresentam no penúltimo capítulo os

conceitos mais em voga sobre o federalismo que interessa ao Brasil, e que se adensa no

propósito de planejar, distribuir e garantir o desenvolvimento social e um compromisso

constitucional quanto aos fundamentos do Estado Federal.

Essa vontade nacional forjada com o novo concerto terá que vincular

todos os 'jogadores' do sistema; a palavra certa é responsabilização e contínua

avaliação dos diversos níveis de governo (ACCOUNTABILITY), em busca de

transparência.

Finalmente, o capítulo sobre o projeto estratégico de desenvolvimento

nacional que garanta aos brasileiros presença nas discussões sobre um mundo em

acelerada mutação. Para isto, a pesquisa aponta ser indispensável revitalizar a

Federação e criar mecanismos e políticas que permitam o exercício da cidadania, sem a

qual a democracia continuará sendo apenas pouco mais do que retórica.
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A pesquisa bibliográfica contou com o auxilio de métodos

fundamentados na abordagem dialética, posto que a problemática não foi estudada

sob uma única perspectiva em face de tratar de um assunto que exigiu do pesquisador

uma atitude multidisciplinar.

É importante ressaltar que a dialética foi utilizada, também, para o

entendimento da realidade, dos acontecimentos, dos fatos históricos, pois,

conforme avalia Lakatos e Marconi (1995:75), "as coisas não existem isoladas,

destacadas umas das outras e independentes, mas como um todo unido,

coerente", em constante transformação e, este método, propiciou uma visão

crítica do processo federalista brasileiro, bem como uma compreensão mais

apurada da realidade jurídica, histórica e social do Brasil, desde fins do Séc.

XIX.

Quanto ao método de procedimento adotado para a comprovação

das hipóteses e, portanto, do resultado do trabalho de pesquisa, utilizou-se o

histórico-jurídico. Esse método foi o ideal a ser utilizado porque permitiu "investigar

acontecimentos, processos, e instituições do passado para verificar a sua influência

na sociedade de hoje"! e, também, no Direito. Resultou, pois, indispensável o seu

aporte para uma melhor compreensão da realidade estudada e "das sucessivas

alterações, permitindo a comparação de sociedades diferentes".2 Portanto, tal método

contribuiu para "preencher os vazios dos fatos e acontecimentos, apoiando-se em

um tempo, mesmo que artificialmente reconstruído, para assegurar a percepção da

continuidade e do entrelaçamento dos fenômenos,,3 e para a conseqüente

abordagem no campo jurídico constitucional.

I LAKA TOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. p. 82.
2 Idem, ibidem.
3 Idem, ibidem.



o PROCESSO FEDERALISTA



1. o PROCESSO FEDERALIST A

Tratar a Federação brasileira como um sistema dinâmico, obriga

abandonar a idéia de um federalismo que apenas integra aspectos jurídicos da

organização do Estado.

A ótica processual leva a que se estude o assunto do ponto de vista

de seu aperfeiçoamento, indicando as causas de sua ineficiência, mas sem esquecer

as bases sociais e políticas que são expressões de uma realidade filtrada no

momento de sua implantação.

Conquanto se busque a cooperação e o compromisso dos entes federativos

como objetivo de um federalismo que se organiza em bases modernas, não se pode

perder de vista que esta forma estatal não se esgota na listagem das rompetências e

atribuições, porém se vincula a um modelo político de essência dernoc rática que

responda com velocidade e eficiência às necessidades de cidadãos conscientes, em um

mundo bastante atribulado.

o Federalismo é, preponderantemente, uma forma de aglutinação política

para a posterior divisão de poder e de responsabilidade entre União, Estados e

Municípios, visando a cumprir essa importante missão.

No caso particular do Brasil, a Constituição Republicana CrIOU essas

esferas jurídicas, cada uma delas com seus órgãos peculiares de atuação, de tal

modo que a sociedade vive sob esses níveis de ação governamental, muito embora

e reconheça que dessa ação não participam os envolvidos, pelo menos na medida de

ua projeção política.

Por outro lado, segundo Baracho, amparado em Carl Joachim

•...riedrich, "a essência do federalismo é a de ser um processo em constante
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evolução." I A fluidez própria do sistema sob enfoque, assevera Barac \0, jamais

pode ser vista por uma perspectiva estática, máxime quando se sabe que as

várias funções da União hão de ser mantidas nas circunstâncias de plena simetria

com os governos locais, ou, quando a União tentar corrigir as desigualdade dos

outros entes da Federação, impor a assimetria, que implica tratamento constitucional

desigual.

Nessa perspectiva, a Federação é o processo pelo qual organiza- o

poder para que ele possa cumprir seus objetivos, com planejamento, racionalida e

e eficácia.

Avalia Dircêo Torrecillas Ramos,

"( ...) a noção de federalismo será sempre inevitavelmente fh.ida,
vaga, imprecisa e, por isso mesmo, de pouca utilidade técnica e
prática. a realidade, encontra-se entre os teóricos do federalismo
intensa discussão a respeito do que seja o princípio federativo, que
deveria ser o ponto de partida ou o núcleo básico para se julgar se
determinado Estado é ou não federal, ou para avaliar se uma
particularidade da organização ou funcionamento é ou não compatível
com o federalismo. Assim, em conseqüência, não há conceituação
uniforme do que seja Estado Federal ( ...) mas o que não se pode perder
de vista é que o federalismo é fenômeno político-social (...)"?

Entretanto, a Federação, para Baracho, "é uma técnica para dividir.

em romper, a soberania entre os Estados mernbros'"; é um pacto que exprime a

vontade de todos e forma a vontade geral, retendo para si a soberania estatal

garantindo a ação dos outros membros nos círculos normativos de validez

spacial, e também, o sistema de relações de autoridade entre governos 10 ai e

federais sem cujo consenso não poderá subsistir.

o sistema baseia-se na possibilidade de intervenção, caso o pacto

- ja rompido pela inobservância dos protocolos de responsabilidade dos Estados e

_ Apud BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do federalismo. p. 8.
- RAMOS, Dircêo Torrecillas. O federalismo assimétrico. p. 22-23.
3 B.-\RACHO, José Alfredo de Oliveira. op. cito p. 55.
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Municípios; se, diversamente, a União tentar modificar o conceito para

concentrar mais poder, terá o Senado Federal, à sua frente, com a imposição

das atribuições a ele confiadas pela Constituição, para fazer valer sua condição

de Casa da Federação, eis que ali estão todos os Estados representados com

igual número de parlamentares, contribuindo todas para a formação da vontade

nacional.

Para Marcos Mendes,

"( ...) a autonomia de Estados e Municípios deve ser preservada se
for politicamente responsável e economicamente viável. Uma meta
mínima para a relação entre arrecadação própria e receita total de
Estados e Municípios deveria ser fixada. Os Estados que não
atingirem essa meta, (...) seriam transformados em territórios da
União, perdendo -autonomia política. Os municípios seriam
transformados em distritos.,,4

Esse estudo acerca do novo pacto federativo no Brasil está dimensionado

pela professora Aspásia Camargo e pela professora Terezinha Oliva de Souza5. Diz

a professora Aspásia Camargo que "o nó górdio da crise brasileira é a questão

federal,,6. Ao tempo que completa: "A complexidade gerencial do problema

político é ligada ao tamanho e à pobreza do país.t"

Após analisar a natureza incoerente e artificial do mo leio federativo

que "guardou do Império a heterogeneidade das alianças e um sistema de trocas

pessoais'", a professora Aspásia Camargo'' pondera: "um imenso território nos foi

oncedido por herança, mas o poder central raramente pôde controlar essa

imensidão."

o Brasil nasceu como Estado, da contração do centralismo com o

mandonismo local, "dentro de um acordo patrimonial entre a burocracia

- _.tE. DES. Marcos, Federalismo brasileiro.p. 2.
õ -OUZA, Terezinha Oliva. Impasses do federalismo brasileiro. p. 17 a 25.

~ A..\I1ARGO, Aspásia. Federalismo e inflação. p. 2.
~ m, ibidem.

ibidem.
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centralizadora e os grandes proprietários" 10, fato que, segundo Aspásia Camargo,

viabilizou e consolidou o Estado nacional brasileiro.

A política dos governadores inaugurada por Campos Sales, pela qual

os Estado de Minas Gerais e São Paulo escolhiam com regularidade o Preridente do

Brasil, não está longe da nossa realidade atual. II Essa política que era a essência

da chamada República dos fazendeiros, predominou ainda em 1919 na escolha do

paraibano Epitácio Pessoa, eleito pelas elites de São Paulo e Minas Gerais "para evitar

um confronto que poderia ameaçar a política do café-com-leite e para zelar a

cafeicultura". 12 O Presidente que representava o Brasil na Europa quando foi

escolhido por seus pares, segundo menciona Pilagallo, "tinha o perfil do político que a

oligarquia agrária estava procurando't':', A este respeito, arrimado em Raimundo

Faoro: "O Presidente não podia alhear-se do serviço aos interesses dominantes. No

máximo, ser-lhe-ia permitido brincar com obras contra as secas, contanto que aprovasse

a valorização do café"!".

Como todos conhecem, o predomínio dessa mentalidade veio até 1930

quando a República Velha desapareceu na voragem de acontecimentos complexos e

profundos que arrebentaram devido a um fato da crônica policial provincian \ que foi o

assassinato do Presidente da Paraíba, João Pessoa, candidato a Vice-Presidente na

chapa de Getúlio Vargas e morto pelo Advogado João Dantas que, inconformado pela

publicação de cartas pessoais pelo Jornal Oficial, atirou no político paraibano em uma

onfeitaria do Recife. João Pessoa foi assassinado por questões paroquiais, mas teve

ua morte interpretada como significando um sacrifício pelo Brasil que a Revolução

prometia.

Assim, o historiador Pilagallo, assinala que: "o primeiro nordestino a ter

o upado a Presidência, Epitácio Pessoa construiu 200 açudes na região e, cedendo a

ressões de São Paulo e Minas Gerais, emitiu, em 1920, o dinheiro necessário para

m, ibidem.
c.A.MARGO, Aspásia. Federalismo e inflação.op. cito p.3
A revista semanal Veja, em sua seção "Radar"lI, mostra que nos últimos quinze anos 40% (quarenta por cento) Ias Ministros de

_ Estado são oriundos de São Paulo e Minas, seguido do Rio de Janeiro, com 13% e Rio Grande de Sul, orn II %.
- PlLAGALLO, Oscar. A História do Brasil 1/0 século 20 (1900-1920). p.73-74.

~ m. ibidem.
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custear o armazenamento de sacas de café em quantidade suficiente pan fazer os

preços subirem mais uma vez,,15.

Talvez por episódios deste tipo e sua freqüência é que o Brasil are a de

uma mentalidade federalista; contribuindo nessa direção, os governos da nião om

uma política para reformar a Constituição a troco de compensações extra-

orçamentárias e reforçando a possibilidade de transferências e isenções.

Antes, vale conferir o posicionamento da historiadora, Terezinha Oliva de

Souza de que:

" A burguesia cafeeira fizera a República ( ...). A Constituição de
1891, fruto do liberalismo, fixou os princípios de um estado Federal e
representativo ( ...). A forma representativa de regimes seria também
convenientemente manipulada (...). Celebrou-se então o grande pacto
oligárquico entre o governo federal e os gcvernos estaduais, pelo rual,
garantida a manutenção das chefias estaduais no governo dos Estados
com a desaprovação às dissidências, obrigariam aquelas ao apoio
irrestrito à política do presidente ( ...). A base do pacto estava assim
no poder dos chefes locais, dos coronéis a cuja guarda a R~ública
liberal confiara os votos dos novos eleitores que ela criou (...).1

Uma das conclusões do estudo, dos pesquisadores da Fundação Getúlio

Vargas, F. Abrúcio e Valeriano M. Costa, é a de que "nossa federação enfraque ida

é, na realidade, uma confederação mascarada."!"

A despeito da presença do país entre os quinze mais indu trializado

do mundo, Aspásia Camargo'" cita Tânia Bacelar para denunciar que o mercado

interno do Nordeste é movido, ainda, por rendas de origem governamental,

indicando que toda uma elite se sustenta dos combalidos tesoi IOS estaduais,

quer obtendo financiamentos generosos, quer empregando a parentela, .u mesmo

captando isenções e incentivos especiais. É esse, certamente, o lado arcaico do

desenvolvimento brasileiro. Sob este prisma, e para exemplificar, é importante destacar

14 FAORO, Raimundo. Os DOI/OS do Pode;: formação do patronaro politico brasileiro. p. 607.
15 PILAGALLO, Oscar. A História do Brasil 1/0 século 20 (1900-1920). op. cito p.74.
16 SOUZA, Terezinha Oliva. Impasses do federalismo brasileiro. p. 17 a 25.
17 ABRUCIO, Fernando Luiz. COSTA, Valeriano Mendes Ferreira. Reforma do Estado e o contexto federativo brasileiro. p. 8
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as observações de Rômulo Soares Polari sobre a situação do Estado da Paraíba, no

contexto nordestino, no ano de 1994.

Consoante estudo promovido por Rômulo Polari, a renda per capita

paraibana é a penúltima do Nordeste, tendo seu PIB (Produto Interno Bruto) crescido

apenas 1,6% ao ano enquanto que a região alcançou um crescimento anual de 2,9% no

período de 92, 93, 94, totalizando, nos três anos, 8,2%. Esse fato demonstra

claramente que a economia paraibana apresenta claros sinais de decadência, mesmo

considerando as pouco progressistas economia estaduais do ordeste.

Essa constatação, dentre outras, pode ameaçar o mais consisten 'e ativo do

Brasil moderno, o mercado continental integrado, a deterioração da infra-estrutura

de comunicações, transportes e tecnologia, por falta de capacidade de investimentos,

manutenção, planejamento e administração. E, sobretudo, pela obsolescência das

instituições políticas brasileiras, perigo apontado por Celso Furtadol9
. Na formação

da nacionalidade brasileira, assevera Celso Furtado:

"( ...) tiveram relevância forças que conduziam ao centralismo político
e outras que reivindicavam o federalismo (...). O centralismo do
período Vargas abriu caminho à completa unificação do mercado
interno, o que era tanto mais importante quanto o elemento motor da
economia, passava a ser a atividade industrial. Foi graças a esse
impulso centralizador que o Brasil se dotou definitivamente de um
mercado interno integrado e capaz de auto-gerar o seu crescirnento.t'i"

Apesar desta lição, o professor Elcio Fonseca Reis, mo .tra que essas

ndências de descentralizar ou centralizar nunca são absolutas, apontando que o que

marca a descentralização é a idéia de uma estrutura plural de exercício do poder

político, "conduzindo a uma ordem jurídica única, mas pluralista, uma vez que a

anifestação política no Estado dá-se, por excelência, pela capacidade para criar o

. eito e para organizar as instituições políticas, segundo o sistema jurídico

itivado,,?1

A..'v1ARGO, Aspásia. Federalismo e inflação. op. cito p. 7
Ft;RT ADO, Celso. O longo amanhecer. p. 24, 37, 39, 48, 49, 50,51, 65, 75,76, 95, 99, 116.

FL1HADO, Celso. op. cit. p. 47 -49.



22

Aspásia Camargo disserta que:

"o esfacelamento do mercado interno e a deterioração da infra-
estrutura de comunicações e transportes serão somente aspectos
isolados num retrocesso que desliga o interior brasileiro do
sistema mundial de conhecimentos, motor de desenvolvimento da
vida moderna. O governo federal, com suas agências e
universidades, apesar de todas as deficiências e pobrezas é o
canal mestre de acesso para o conjunto dos brasileiros, aos
conhecimentos do mundo externo. Aos Estados e Municipio
isolados, ligados frouxamente numa confederação, fal tará
capacidade técnica para procurar e absorver o que outros lá fora
já sabem ou estão desenvolvendo.t''"

o risco apontado·por Aspásia Camargo, assinalando para os brasileiro

uma situação semelhante à "desmodemização' africana, como conseqüência a uma

política predatória de transferências desastradas e a uma inconseqüente guerra

fiscal entre os Estados, não deve ser considerado uma profecia; é o que no

espera naturalmente caso perdure o enfraquecimento do processo federalista que

e 1ll1ClOU com a República mas que nunca chegou a ser instrumento de

organização do poder nacional.

A propósito, ao longo de toda a história, desde a Proclamação da

República, em 1889, passando pela revolução de 1930 e considera-do I) período

a ditadura militar, toda a política está voltada para "o fortalecimento do poder

a União em detrimento da autonomia dos Estados".23

- iU:IS, Elcio Fonseca. Federalismo fiscal. p. 22
- A.\1ARGO, Aspásia. Federalismo e inflação. Op. cito p. 9
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1.1. UMA SENHA VALIOSA

o Decreto N° 1 do Governo Provisório, proclamou como alternativa a uma

exaurida monarquia, a República Federativa. As províncias, reunidas pelo laço da

federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil, diz o texto. Cada um

desses Estados, no exercício de sua legítima soberania, decretará oportunamente a sua

constituição definitiva, elegendo os seus corpos legislativos e seus governos locais.

o principal inspirador da nova Constituição, Rui Barbosa, em discurso

pronunciado em 1890, antes portanto de sua promulgação, assim confessou os seus

pendores federalistas: "Eu era, Senhores, federalista, antes de ser republicano. Não

me fiz republicano, senão quando a evidência irrefragável dos acorrecimentos me

convencer de que a Monarquia se incrustara irredutivelmente na res .stência à

federação'v"

Nessa oração profética de uma análise penetrante, Rui incrimina os antigos

dirigentes monarquistas que por diversas e variados motivos se puseram contra as

aspirações federalistas da nação, criando à República nascente grandes dificuldades

"talvez por não breves dias".25

A observação de Rui26 apontando que mais entusiasmados pela 'palavra

mágica' e que a invocavam mal, fora de propósito "e em prejuízo da federação

mesma", ainda em 1906 era acatada por Viveiros de Castro, professor de Direito e

publicista, que afirmava: "( ...) o nosso regime federativo, forçoso é confessar, ainda não

tem existência real. Os Estados, em sua maioria, são verdadeiras capitar-ias enfeudadas

23 ANDRADE, Manuel Correia de. ANDRADE, Sandra Maria Correia de. Afederação brasileira: uma análise geopolítica e geo-
social. p.IS.

24 BARBOSA, Rui. Comentários ri Constituição Federal Brasileira. v. I, p. 60.
25 Idem, ibidem.
26 BARBOSA, Rui. Op. cito p. 60-61.
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a donatários felizes, que, usufruindo a título precário, procuram tirar das suas

concessões o maior lucro possível't."

Na realidade, no entendimento de Oliveira Viana28 e Victor . Leal29 a

Federação que veio com a República, foi a senha utilizada para que as

oligarquias regionais aceitassem o novo regime. 30

Com o federalismo, conforme compreensão da historiadora Rosa

GOdoy31,as elites abandonaram de vez o "barco" monarquista, contabilizaram os

prejuízos da Abolição e se compuseram com a parcela dos que defendiam o

Estado Unitário com medo da agitação e da desagregação e com receio de que o

país evaporasse com a autonomia das províncias.

A federação, como informam Fernando Abrúcio e Valeriano M.

Costa", foi implantada - isso está bem claro - não para repartir competências,

mas para estabilizar o regime que nascia. Daí a confusão quanto no uso do

termo federação que não se refere apenas ao aspecto descentralizado das funções

governamentais; a federação, para Aspásia Camargo=', significa, sobretudo, a

organização da União.

É, por conseguinte, da natureza da federação, abrir espaço para que

a comunidade que se agrega em torno da União possa partilhar a soberania

estatal por sua livre vontade, conforme concebe Pinto Ferreira'", assegurada o

exercício da autonomia por ocasião de definir os poderes internos. No entanto, o

professor Pinto Ferreira35 não participa com o mesmo alcan, e d . análise

- CASTRO, Viveiros de. Estudos de Direito Público. p. 210.
:!8 VIANA, Oliveira. O ocaso do Império. p. ~ 10
~ LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. p. 61.
30 ANDRADE, Manuel Correia de. ANDRADE, Sandra Maria Correia de. Afederação brasileira: uma análise geopolitica e geo-

social. op. cito p. 51, 56, 62.
31 SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Republicanismo efederalismo: um estudo da implantação da República brasileira (1889-

1902). p.66
3_ ABRUCIO, Fernando Luiz. COSTA, Valeriano Mendes Ferreira. Reforma do estado e o contexto federativo brasileiro. p. 32.
33 CAMARGO, Aspásia. Federalismo e lnflução.op.cit. p. 8

FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. op. cit. p.232.
3 FERREIRA, Pinto. op. cit. p.234.
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empreendida por Aspásia Camargo, quando enumera as causas sociais da origem do

federalismo brasileiro.

Contribui Pinto Ferreira", a despeito de sua capacidade científica, para a

confusão conceitual quando fala da imensidão territorial; quando destaca apenas a

necessidade da descentralização e quando lembra os costumes, as condições

culturais e até o sotaque das regiões do Brasil, como causas determinantes da

implantação do Federalismo.

A federação, para os pesquisadores supracitados, é um modo de governar,

é um processo, portanto, que está evoluindo para uma nova conceituação mas que

depende de uma consciência transformadora que acate uma reforma política e

uma reforma tributária e que contemple a cooperação entre os entes federativos,

mas que exija a responsabilização de cada qual, fixada em concerto nacional.

É esta a oportunidade para se mencionar Celso Furtado: "Federalismo é

o conceito mais amplo que tem sido utilizado para expressar a idéia de que a

organização política deve basear-se na solidariedade e na cooperação, e não na

compulsão (...). Não basta restaurar formalmente a federação brasileira para restituir ao

poder central a eqüidistância com respeito às diferentes regiões do país. Essa

insuficiência do quadro federativo tradicional já era evidente nos anos 50, quando

discutimos as mudanças institucionais requeridas para conter o aprofunda -nento das

desigualdades regionais que tinham sua expressão mais flagrante no empobrecimento

do Nordeste.v"

Vai esse esforço igualmente na direção de se reinterpretar os papéis

de Estados, União e Municípios, dentro de um projeto nacional, que contribua

apara evitar o afrouxamento ainda maior deste modelo federativo, e o

onseqüente desequilíbrio da grande riqueza comum aos brasileiros que é o

norme mercado interno.

Idem, ibidem.
- FURTADO, Celso. O longo amanhecer. op. cito p. 45 -54.
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Estudar o federalismo deixou de ser a busca das prerrogativas e das

competências dos órgãos e dos níveis de governo - o que era particularmente crucial no

federalismo tradicional - e passou a ser um modo de distribuir o poder político com os

entes da federação visando a criar um ambiente de responsabilizaçi o dos agentes

políticos que se comprometem com um desenvolvimento solidário.
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1.2. A QUESTÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO

Não se abandona, porém, a questão da descentralização ou do e for o

do núcleo do poder da União que está no centro do debate doutrinário d

monarquistas, Tavares Bastos (de clarividente posição federalista) e o ond

de Uruguai, ambos se confrontando, pelo cotejo de suas obras e declara õe .

devidamente estudados por Gabriela Nunes Ferreira.

o ponto central da discussão que está na idéia de pre i ar o

modelo de organização do poder, envolve a possibilidade de concentrar o

poder político na União, conferindo às Províncias a ação administrativa? A

delimitação desse debate é dada pelo Visconde do Uruguai, quando faz a

distinção entre poder governamental e poder administrativo e quando sintetiza

que "o poder político é a cabeça, a administração o braço." 39 o tra.

portanto, que a descentralização deve ser reconhecida às províncias e gov mo

locais, de modo controlado e subalterno, eis que as atividades administrativ

hão de ser reflexo da cabeça pensante do Império.

A mentalidade de Tavares Bastos está plasmada na dissertação em

epígrafe: "Tavares Bastos propõe uma reforma radical no formato politi o

administrativo brasileiro, com a instituição de uma monarquia fed. -rativa,

letividade do presidente de província seria o ponto fu1cral da reforma.' -to

É claro que a representatividade conferida pela eleição exigiria da ação

um pacto onde se delineasse a repartição de competências, evitando que o

FERRElRA, Gabriela Nunes. Centralização e descentralização do Império. p. 86.
FERRElRA, Gabriela Nunes. op. cito p. 67.
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sovemo central agisse "deliberadamente no sentido de sufocar financeiramente as

rovíncias, consolidando a centralização.?"

A importância dessa matéria é referendada pelo professor Oli eira

Baracho, comprovando, ainda nos dias de hoje a atualização conceitual de Ta ares

Bastos: "Na palavra de Pinto Ferreira, a repartição de competências é

fundamental para a doutrina jurídica do federalismo, muito embora desse debate de

I 60 não se tivesse antecipado a discussão sobre federalismc't.V

Por outro ângulo, a concepção processual do federalismo, espa ica aquela

. éia estática que o envolve com a simplória preocupação de u.na mera

escentralização vista como única exigência para sua eficácia.

Com efeito, a mais contemporânea característica das federações, aquela que

asce com os novos conceitos do direito comunitário, e se expressa no princípio da

solidariedade, pouco tem a ver com o importante debate que se travou entre os que

sentam as bases da estabilidade do Segundo Reinado, depois do tumulto das

r gências.

o debate entre Tavares Bastos e o Visconde de Uruguai e que é tema do

li ro de Gabriela Nunes Ferreira, aborda as concepções centralizadoras dos que

efendiam a integridade territorial e os que lutavam para difundir as vantagens de um

Estado descentralizado.

Ressalte-se que ambos eram monarquistas; o Visconde, temendo que o

Império se dissolvesse pela descentralização; Tavares Bastos, imbuído pelas lições da

nascente experiência política americana, vendo o primeiro projeto de reforma

onstitucional que estabelecia a monarquia federativa ser derrotado. Esta bandeira só

vai retomar com os liberais, no crepúsculo do Império.f

FERRElRA, Gabriela Nunes.op. cito p. 116.
I FERRElRA, Gabriela Nunes. op. cito p. 100.
- BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do federalismo. op. cito p. 51.
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Por conseguinte, se ao Estado imperial unitário interessavam sobremaneira

as questões trazidas pela centralização ou pela descentralização, hoje a natureza do

federalismo liga-se mais à democracia e ao desenvolvimento.

Essa discussão só vai interessar ao presente estudo na medida em que se vai

investigar se as origens das "propostas de organização da sociedade pan !do Estado ou

do mercado ou se essas reformas políticas e administrativas seriam capaze .. de tomar

representativa a democracia e de desobstruir o caminho para as reformas e onômi as e

sociais".44

Tavares Bastos, que em seu livro "A Província: estudo o re a

descentralização no Brasil", cujo prefácio é datado de 14 de agosto de 1 70 o

manifesto do Partido Republicano, defendendo o ideal federativo é de 03 de dezem ro

de 1870), declara que: "julgais unir estreitamente a comunhão brasileira, apertan o-a

com os vossos regulamentos e sufocando-a na papelada das vossas secretari

Engano manifesto; estais sem dúvida preparando a obra, talvez fatal, da dissolu ão o

império.,,45

A discussão doutrinária que serviu de base para a dissertaç 10 o'! Gabriela

Nunes Ferreira, uma discussão sobre o Direito Administrativo e não sol re Direi o

Constitucional, indica que existia em sua justificativa apenas uma preocupação em

tomo de um 'projeto civilizatório'. Essa discussão é parte da agenda dos que temiam a

divisão do Brasil e a tratavam' como tema estratégico de salvação nacional, bem longe

dos que cuidavam do modelo ou forma de Estado que deveriam adotar.

o debate visava somente reformar a monarquia, em tal intensidade que não

ignificasse a ameaça de perda de controle do poder; ainda, Gabriela unes pondera:

"Pouco depois, a bandeira federalista seria empunhada pelos republicanos (...)' 6

3 URUGUAI, Visconde de. Ensaio sobre o Direito Administrativo. p. 347; FERREIRA, Gabriela l"unes. Centralização e
descentralização 110 Império. p.27 .

.14 FERRElRA, Gabriela Nunes. Centralização e descentrulização do Império. op. cito p. 12.
-.5 BASTOS, Aureliano Càndido Tavares. A Província: estudos sobre a descentralização no Brasil. p.399.
_6 FERREIRA, Gabriela Nunes. op. cir. p. 48.
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Paulino José Soares de Souza, Visconde de Uruguai, -iropôs apenas

reformas com o sentido de manter nas mãos dos dirigentes naci.inai o poder

concentrado, objetivando garantir a governabilidade e impedir qualquer t ntativa de

secessão, isto em 1862.

Para o Visconde de Uruguai, a distinção entre centralização admini trariva e

centralização política resumia-se em que esta última deve ter em suas mão to o o

poder necessário para bem dirigir os negócios comuns, enquanto que a primeira dev -

se ater aos "negócios locais"."

Uma questão que muito preocupava o Visconde era a que, pelo jargão a

poder-se-ia chamar de atividade meio e de atividades fins:

"É esse o grande defeito das nossas administrações. Têm grande luxo
de pessoal. Têm cabeças enormes, quase não têm braços e pernas. ( ...)
Para que uma repartição possa funcionar bem, é indispensável que
tenha auxiliares e meios suficientes, não só para organizar e dispor a
sua ação, como para levá-Ia eficazmente aos pontos onde tem de
tornar-se efetivos. ( ...) A nomeação desses auxiliares é também uma
dificuldade. Cumpre não centralizar muito, e, ao mesmo tempo deixar
aos agentes diretos a ação indispensável sobre os seus auxiliares e48 .subordinados".

Para uma melhor compreensão desse confronto de idéias entre Paulino Jo .

oares de Souza, Visconde de Uruguai, e o liberal Aureliano Cândido Tavares B o.

na década de 1860, é essencial lembrar que os dois políticos pertenceram, na vi a

pública, a gerações distintas. O Visconde esteve na linha de frente do proces o de

onstrução do Estado nacional, "num momento em que a manutenção da ordem e da

unidade nacional estavam em primeiro lugar"." Ele, naturalmente, sabia qu a

unidade do Estados poderia ficar ameaçada, caso existisse hesitação ou profundas

oncessões às províncias. Ainda, para mostrar a natureza da mentali.iade e da

omposição ideológica da elite brasileira, é bom fazer a citação do Relatório da

R partição dos Negócios Estrangeiros à Assembléia Geral Legislativa (na Ia e ão

- FERREIRA, Gabriela Nunes. op. cit. p. 69.
URUGUAl, Visconde de. Ensaio sobre o Direito Administrativo. op. cit. p. 119 - 120.

- FERREIRA, Gabriela Nunes. Centralização e descentralização do Império. op. cito p. 139.
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da 8a Legislatura, em 1850): "Não adianta mais remar contra a maré e continuar

enfrentando uma nação poderosa como a Grã-Bretanha, que havia mais de quarenta

anos vinha se empenhando tenazmente em acabar com o tráfico de escravos no mundo

(...). Antes aceitar logo esse fato e tomar a dianteira do processo, do que ficar exposto a

episódios de humilhação nacional como os que vinham acontecendo'V''

Se o Visconde de Uruguai possuía visão estratégica que o recomenda a ter

cautela em questão de delegação de poder às províncias, seu conservadorismo impedia

de aceitar uma autonomia relativa às regiões do país que carecia de uma reforma

administrativa, mas igualmente de uma melhor distribuição do poder.

Tavares Bastos sugere a autonomia provincial como única forma de lidar

om a diversidade regional, respeitando as necessidades e os interesses de cada uma

dessas províncias. Essa era uma estratégia completamente diferente de organização do

Estado, muito embora o político alagoano estivesse comprometido com a monarquia, e

até com a escravidão. Suas "Cartas do Solitário" reproduzem em escala menor a

função dos artigos Federalistas, embora o liberal e o conservador Uruguai jamais dêem

inal de que as mudanças propostas são "essenciais" e que o Brasil poderia mudar.

Tratava-se de construir um caminho alternativo. Quem sabe, uma Federação.

Sobre a questão específica da descentralização, talvez fosse adequado

relembrar episódio acontecido, ainda no período imperial, com Rui Barbosa.

Ascendendo, então, o Partido Liberal ao poder, e designado Ouro Preto para organizar

o Gabinete, inclui o nome de Rui entre os ministros, com a a..(uie: cência do

Imperador. O Conselheiro Dantas comunica-lhe o fato e ouve a indagação' 'Afonso

Celso já admite no seu programa, a federação? E, tendo como resposta que "a

descentralização é meio caminho andado para a federação", Rui recusou o ministério."

Josaphat Marinho ressalta a mentalidade de Rui Barbosa: "O desenvolvimento da

indústria não é somente, para o Estado, uma questão econômica: é, ao mesmo tempo,

uma questão política".52

50 FERRE IRA, Gabriela Nunes. op. cito p. 141,142.
51 MARINHO, Josaphat.Rui Barbosa e a Federação. p.IO.
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Rui Barbosa, pelo que se vê, tinha perfeita noção de que, sem

desenvolvimento industrial, não poderia o Brasil pensar em Federação,

descentralização, República e Democracia. Ao mesmo tempo, o episódio demonstra

que, anos antes da proclamação da República, o tema da descentralização já não

bastava pelo menos ao espírito de Rui Barbosa. A descentralização já não bastava e o

federalismo se encorpava.

A proposição estava invertida; alcançada a federação certamente estaria

garantida a descentralização.

A superposição das três esferas de poder em atuação no território do

Estado, exige cooperação e compromisso para que o papel dos entes federativos

esteja claramente definido e se evitem os conflitos que sempre haverá.

Contudo, não se admite que a Federação brasileira continue entre guerras

fiscais não declaradas ou abertas, servindo de anteparo para a fruição da poupança

nacional por elites predatórias e ávidas em seus nichos regionais.

A esse propósito, não se deve esquecer a compreei.são de Paulo

Bonavides, que aSSIm se expressa: "Se isto ocorrer no Brasil, como o futuro

indica que vai ocorrer, o federalismo dual clássico seria tão-somente uma página

virada do passado, uma lembrança destes dias de apreensão sobre a crise

federativa e sobre os destinos da liberdade e da democracia nos horizontes

políticos da Nação".53

Para além desses exemplos de guerra fiscal e de disputa, não se

pode esquecer o desequilíbrio entre as regiões, o que concorre para a

instabilidade da República.

São importantes as seguintes observações de Cármen Lúcia Antunes Rocha:

52 Idem, ibidem.
53 BONA VIDES, Paulo. Constituinte e constituição . a democracia, o federalismo, a crise contemporânea, p. 37 .
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"Os princípios fundamentais de uma Constituição definem o núcleo
central do paradigma jurídico (...). a condição de princípio
fundamental do sistema constitucional, a República desenl 1 a
geometria jurídica da organização e do exercício do poder do Estado
(...). A República é um princípio constitucional com o qual se
conjugam outros, como o da democracia e, no caso brasileiro, o da
Federação (...). O elemento informador do princípio federativo é a
pluralidade consorciada e coordenada de mais de uma ordem jurídica
incidente sobre um mesmo território estatal ( ...). O princípio
federativo assegura a pluralidade de ordens jurídicas autônomas e
afinadas numa unidade que se assenta na totalidade da ordem
constitucional nacional soberana. Isso explica porque o federalismo
representa uma forma descentralizada de organização do poder no
Estado, sem embargo de se manter um centro assegurador da unidade
do sistema j urídico.,,)4

É verdade que a República, no Brasil, veio sem uma campanha, sem uma

doutrinação sistemática, impulsionada em muito pelos latifundiários prejudicados

com a Abolição e que sugere que o federalismo, a despeito da tardia defesa de Joaquim

abuco (1885), pode ter sido a solução imaginada, de compromisso, lata apaziguar

barões e coronéis escravocratas.f

A respeito do panorama ideológico da Constituição de 1891 é de muita

valia a reflexão do professor Martonio Mont' Alverne Barreto Lima, de que: "Neste

contexto ideológico, o Brasil teve a sua primeira Constituição da República. O

positivismo, ambiente que se legitimava para propor uma federação, uma forma de

governo ditatorial dos sábios, disputava com o democratismo de outras correntes, os

reclamos da forma de organização àjovem República'v"

Essa discussão administrativa do século XIX retoma no início de século

XXI. Na natureza do debate sobre centralização e descentralização ganha novo

conteúdo, porquanto o que está em jogo neste momento é a existência ou não do

federalismo. O debate não pode se circunscrever aos aspectos b: 'rccráticos das

repartições imperiais ou de quem assina ou não, as nomeações de porteiro d ~auditório

54 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. República e federação 110Brasil: traços constitucionais da organização polltica
brasileira. p. 42, 47, 50, 53, 70, 94, 165, 171.

55 FERRElRA, Gabriela Nunes. CellfralizaÚo e descentrallzação do Império. op. citop. 174.
56 LIMA, Martônio Mont' Alverne Barreto. Ideologia e separação dos poderes. Dissertação de Mestrado. Fortaleza: Universidade

Federal do Ceará, 1993, P I 12.
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e dos agentes da administração desse imenso país; a grande discussão dos dias de hoje,

reinstalando o debate, porém com pretensões mais ambiciosas, é a que envolve a

relação entre as instâncias de poder".

Ainda, com respeito à discussão do conteúdo ideológico da matriz política

de 1891, elson Werneck Sodré58 lembra a posição de Rui Barbosa e assinala:" o

dia em que a União deixe de ser o guarda-costas das oligarquias locais (...) a autonomia

dos membros da Federação começará". E, em referência a política dos governadores,

conhecido mecanismo formulado para acirrar a concentração de renda e, que serviu

durante muito tempo como moeda de troca no tabuleiro político do regime republicano,

elson Werneck Sodré acreditava tratar-se "de entregar a cada Estado iederado, como

fazenda particular, à oligarquia regional que o dominasse' .59 Está aí assinalada a

ocasião em que a Federação inicia seus passos rumos à ineficiência e à consolidação de

uma democracia sempre relativizada por acordos de elite.

Eduardo Giannetti, a propósito dessa nova agenda do que ele denomina de

federalismo truncado ", em entrevista que recebeu destaque no Jornal "O Estado de

São Paulo" esclarece que: "O Brasil precisa levar o pêndulo da descentralização até o

fim e fazer a reforma tributária e fiscal e, principalmente acabar com o defict público

de uma forma mais radical, extinguindo municípios't'", por exemplo.

Segundo Giannetti os constituintes desmontaram o Estado centralizado do

regime militar, mas não criaram no seu lugar um genuíno Estado Federativo. Para ele,

o país arrecada 34% do PIB (Produto Interno Bruto), ou seja, um erço da renda

nacional, e, a despeito disso, a infra-estrutura do setor público está em franca

deterioração, 24 milhões de domicílios não têm rede de esgoto; de 42 milhões de

domicílios no Brasil, 8 milhões não têm água encanada, 7 milhões não tem coleta de

lixo.61

5 SODRÉ, Nelson Werneck. Formação histórica do Brasil. p. 242 - 314.
- SODRÉ, Nelson Werneck. op. cito p. 313.
:9 SODRÉ, Nelson Werneck. op. cito p. 304.
60 GIANNETTI, Eduardo. Entrevista. p.IO A
I Idem, ibidem.
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A juízo de Giannetti, existem três fatores que impedem o Estado de investir:

o primeiro é a escandalosa dívida, o segundo é a Previdência e o terceiro está

representado pelos ralos do federalismo; a jogada, segundo ele, 'é driblar a

descentralízaçãov.f

Para mostrar porque o aumento da carga tributária não redundou em

melhores programas sociais, Giannetti aponta: "O Brasil criou 1.070 município de

1990 para cá. Hoje são 5.561; e quanto custam as 5.561 Câmaras Munici] ai ? I o

dá um total de 61.000 vereadores. E representa o maior programa de concentração

de renda da história do Brasil. Eles vivem de mesada. É urna receita de parasiti mo

econômico. ,,63

Essa descentralização, como está visto, resultará do novo modelo

federalista, o que surgirá da responsabilização dos três níveis de poder, do melhor

funcionamento do Estado.

Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
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2. A FORMAÇÃO DA VONTADE NACIONAL

A idéia de Federação implica em se revestir o Poder como "fo ça nascida

da consciência coletiva" I e destinada a se estruturar no âmbito do Estado

omprometido com a separação das funções, com a distribuição das competências, com

o controle social e com a responsabilidade política do exercício desse poder?

---------- Esse modelo de Estado permite a integração das comunidades internas,

numa dimensão de autonomia e de cooperação e num quadro de representati idade

oerente.

A força da ação aglutinadora do Estado Federal propiciada pela

modernização das estruturas econômicas e sociais nascidas com o capitalismo inscreve-

e como um símbolo da transformação do modelo unitário. Es a ação consolida o poder

oberano quando é convocada para expressar a ontade nacional, ao fi! smc tempo em

ue, liberando as relações econômicas e sociai . configura o mercado capaz de

autogerar seu crescimento.

Foi nessa possibilidade, conforme se demonstra com a citação dos

undadores americanos: "Ao ratificarem a Constituição, os americanos votaram contra a

frouxa confederação de repúblicas pequenas, simples, virtuosas e democráticas, em

favor de uma república forte, complexa e comercial, cuja primeira finalidade, segundo

Publius, é a proteção de capacidades diferentes e desiguais de adquirir propriedade.'

Max Weber, cento e vinte (120) anos após a publicação dos Artigos

Federalistas norte-americanos, teria a oportunidade de, escrevendo sobre o espírito do

apitalismo e sua relação com a ética protestante, mostrar que o ascetismo, encarregado

I BURDEAU, Georges. o Estado. p. 27.~
- PROUDHON, Pierre Joseph. Do principio federattvo. op. cito p. 60.
3 KRAM ICK, Isaac. Apresentação. In: MADISON, Jarnes. HAMIL TO ,Alexander. JA Y, John, Os Artigos Federalistas: /751-

/ 788. p. 58.
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de remodelar o mundo e nele desenvolver seus ideais, reconhecia que "O". bens materiais

adquiriram um poder crescente." 4 Weber, afirma que, quando o ascetismo foi levado

para fora das celas monásticas e introduzido na vida cotidiana e começou a dominar a

moralidade laica, desempenhou seu papel na construção da tremenda harmonia da

moderna ordem econômica. Esta ordem, prossegue o pensador, "está hoje ligada às

condições técnica e econômica da produção pelas máquinas, que determina a vida de

todos os indivíduos nascidos sob este regime com força irresistível, e não apenas os

envolvidos diretamente com a aquisição econômica. E, talvez, assim a determine até

que seja queimada a última tonelada de carvão fóssil"s

Mesmo sem qualquer engajamento religioso, pode-se admitir que a visão
~
calvinista, em que o trabalho árduo era uma forma de lou ar a Deus e em que a riqueza

em si, não era um pecado, contribuiu para idealizar uma sociedade baseada na ética do

trabalho, indicando que a prosperidade baseada na dignidade do esforço pessoal era

uma bênção dos céus. Numa época em que a religião dominava todos os , spectos da

vida, essa força ideológica pesou, sem dúvida, na hora de substituir a confederação

das treze (13) Colônias, pela Federação, "cujo equilíbrio agregado do comércio dos

Estados Unidos seria muito mais promissor que os treze Estados sem união ou com

uniões parciais.t" Com a mesma preocupação, Alexander Hamilton ressalta que: "A

prosperidade do comércio é hoje percebida por todos os estadistas esclarecidos como

a mais útil e a mais produtiva fonte de riqueza nacional, tendo por isso se tornado um

objeto essencial de suas preocupações políticas."

Os Federalistas pioneiros registraram sua visão estratégica, não só da

arma de Estado que instituíam como do modelo de desenvolvimento que adotavam:

., e pretendemos ser um povo comerciante, ou mesmo estar seguros de nossa costa

atlântica, devemos tentar ter uma Marinha, com a maior brevidade possível. Para este

~ WEBER, Max. A ética protestante e o esptrito do capitalismo. p. 130.
- Idem, ibidem.

Dissertação Federalista N° XI. 111:MADISON, James. HAMILTON, Alexander. JA Y, Jo11l1.Os Artigos Federallstas: 1751 -
1788. p. 144.

Dissertação Federalista N" XII. 111:MADISON, James. HAMILTON, Alexander. JA Y, Jo11l1.Os Artigos Federalistas: 1751 -
1788. p.146.
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fim é preCISO haver estaleiros e arsenais; e para a defesa destas fortificações e

provavelmente guarnições." 8

Atenção para a aguda observação que segue: "Quando uma nação se toma

~o poderosa no mar a ponto de poder proteger seus estaleiros com rotas, a necessidade

e guarnições para esse fim é superada; mas enquanto os estabelecimentos navais estão

ngatinhando, guarnições moderadas serão, muito provavelmente, consideradas uma

segurança indispensável contra ataques voltados para a destruição dos arsenais e

taleiros, e por vezes da própria frota.?"

A questão da liberdade e da igualdade foi tratada com acuic.ade ! sabedoria

r Alexis Tocqueville'", que é suficientemente realista para compreender que a

emocracia está destinada a vingar e que a igualdade jurídica vai se realizar, embora

ue, ao mesmo tempo se indague se a igualdade para a qual tende a experiência

americana não irá destruir a liberdade. Para o grande liberal francês, é fundamental

salvar a igualdade, mas com o cuidado para que esta não se transforme em tirania.11

Em tais condições, aplica-se a lição de Newton de Menezes Albuquerque, o qual

enciona que: "O Estado pode ser considerado como o intermediador do mercado e da

ociabilidade capitalista que lhe está subjacente.t''f

O que se deve reter é o fato de que os fundadores federalistas esta am

convencidos que a confederação que conferia independência a todos os Estados não

tinha autoridade para fazê-los engajar-se na resolução das questões comuns. Daí a

nova proposta para uma solução que incluísse o problema do des .nvc I. imento

nacional e que fosse a base da formulação da equação econômica do 1l0V\ I país. O

Estado Federal adotado em 1787, após a difícil homologação dos Estados é pensado

orno o roteiro para o desempenho do regime republicano e concentra o governo nas

mãos de um Presidente forte, com poderes e competência para promulgação de atos

e com o veto legislativo.

Dissertação Federalista W XXV. In: MADISON, James. HAMILTON, Alexander. JA Y, John. Os Artigos Federalistas: 1751 -
1788. p. 209.

9 Idem, ibidem.
10 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia lia América. p. 118, 130.
11 Idem, ibidem.
12 ALBUQUERQUE, Newton. Teoria política da soberania. p. 95
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As bases do regime democrático-liberal, segundo José Luis Quadros de

galhães, estavam assentados: a) no grau de participação dos cidadãos nas decisões

:- iblicas (direito de petição, referendo, liberdade de expressão, etc; b) no grau de

~ Idade política; c) no grau de liberdade; d) na existência de um sistema eleitoral

ce decisão efetiva da maioria, em resguardo dos direitos minoritários Junte-se a

- o os princípios constitucionais e os freios e contrapesos co.isag ados na

onstituição e aprimorados ao longo da história. 13

Com a visão de hoje, percebe-se que os direitos dos cidadãos exercidos

nas democracias por intermédio dos mecanismos institucionais simbolizados por

aqueles freios e contrapesos, estão suficientemente garantidos por duas formas: os

mecanismos 'horizontais' que são instâncias de controle e avaliação entre os

diferentes níveis de governo e que garantem aos diversos órgãos de governo controle

de uns sobre os demais; e os mecanismos 'verticais' que são os mecanismos sobre os

quais os cidadãos exercem controle sobre as ações do go erno. "Um dos mecanismos

erticais é a eleição", propõe Adam Przeworski.14 Essa possibilidade facilita a

ompreensão do relacionamento contemporâneo entre as funções em que o poder do

Estado está colocado e, segundo o professor Przeworski, levanta um problema atroz:

"OS cidadãos não somente querem ser protegidos pelo governo, mas nec. ssitam e

uerem ser servidos por ele".15

Em atenção a esse quadro, pode-se realçar o pensamento de Gilberto

Bercovici:

"A chamada separação dos poderes não exigiria, assim, que os poderes
legislativo, executivo e judiciário fossem inteiramente desvinculados
uns dos outros. Na realidade, o essencial era, inclusive, a sua
vinculação e interpenetração, realizadas de maneira que cada um dos
poderes obtivesse o controle constitucional sobre os demais. A mera
declaração escrita dos limites dos vários poderes não era suficiente. O
mecanismo encontrado na Constituição norte-americana foi, ao invés

• iAGALHÃES, José Luis Quadros de. Pacto federativo. p. 25.
- PRZEWORSKI, Adam. O Estado e o cidadão. p. 327.
= PRZEWORSKI, Adam. Op. cit. p. 336.
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da separação total e absoluta dos poderes, a interpretação do sistema de
freios e contrapesos (check and balances)"."

Contudo, não se pode comparar as circunstâncias em que a experiência

federalista americana foi redesenhada no Brasil. O que atrai a atenção é o fato de

que, considerando um século. de exercício em solo norte-americano, a nova forma

estatal não foi adotada com a preocupação de melhor distribuir o poder em solo

brasileiro; e, dizem alguns, não poderia, eis que "a história não pode ser copiada e

nossa cópia quase nada tem a ver com o modelo original.,,17

Janice Helena Ferreri Morbidelli, escrevendo sobre a evolução do

federalismo no Brasil, concorda em que o modelo norte-americano "promoveu o

desencontro da realidade com a Constituição"; 18 e que sua adoção na hora da

proclamação da República, "ocasionou um federalismo absolutamente irreal entre

nós".19 Ressalta o quanto o federalismo significou para as oligarquias provinciais:

"0 federalismo não era respeitado na prática, (...) os juízes e tribunais locai , ficaram

ubordinados aos tiranos que monopolizavam o poder em cada unidade federada'Y''

Veja-se o que escreve Renato Lessa: ,. este vasto continente de

pragmatismo, onde nenhuma utopia é possível, o federalismo aparece como ponto

mais consistente. Ao contrário de seu parente nórdico e anglo-saxão, o federalismo

apresentado como nova panacéia não guarda nenhuma relação com a tradição liberal

e individualista. A titularidade de direito não é alocada aos indivíduos, mas sim

retirada da centralização imperial e atribuída às províncias.v" O mesmo autor dá

notícia do programa dos paulistas republicanos para a federação brasileira; "os

paulistas diziam que a questão servil deveria ser decidida por cada província, de

modo autônomo.,,22

16 BERCOVICI. Gilberto. Separação de poderes. p. 225.
1- MAGALHÃES, José Luis Quadros de. Pacto federativo. op. cit. p. 18.
I MORBIDELLI, Janice Helena Ferreri. Afederação. p. 27e seguintes.
19 Idem, ibidem,
20 MORBIDELLI, Janice Helena Ferreri .. Afederação. Op. cito p.28.
11 LESSA, Renato. A invenção republicana. p. 60.
:2 Idem, ibidem.
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Apenas para fixar a mentalidade dos correligionários do Presidente

Campos Sales, vale a citação ?a professora Janice Morbidelli, indicando que o grupo

que astutamente ressuscitava o imperial Poder Moderador=' naquele arranjo para

monopolizar a República, solapava a Federação quando "sustentava a teoria da

soberania estadual e pregava que as forças econômicas de cada região deveriam

beneficiá-Ias em vez de serem carreadas para o Tesouro Nacional".24 Certamente,

dotados de soberania os Estados, desde que mantivessem a hegemonia dos

cafeicultores, podiam dispor a seu bel prazer dos recursos regionais do Brasil. Não

poderia existir sentimento mais antifederativo do que esse.

Independentemente de se discutir se os republicanos "sa'iiam ou não

o que queriam,,25, ou se sob o manto da superficialidade, havia uma cátic 1 dotada

de projetos, o que se seguiu foi o caos; muito embora, o mesmo autor" anote

que:

"a adesão dos pequenos Estados é quase automática, pois
constituem o lado oculto da autonomia estadual. Economias
decadentes, sem vínculos com o mercado externo, estavam
privados do maior filão tributário dos Estados ( ...). A política
adotada - alcunhada por Campos Salles de política dos Estados -
recebe ampla aceitação dos chefes dos poderes estaduais. Ela
significa um congelamento da competição nos Estados: os grupos
detentores do poder, no momento da realização do pacto, adquirem
condições de eternização nos governos estaduais"."

As realidades jurídicas e políticas, a história, a experiência e o exercício

desse poder de pouca tensão democrática, definiram para o Brasil a exirtência de um

federalismo de fato, um federalismo simbólico e que funcionou à margem d )s textos

constitucionais. Aliás, para o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim,

que em conferência promovida pela OAB-PB, no Hotel Tambaú (João Pessoa, em

19.04.02), onde pronunciou tal juízo, a federação foi proposta para se evitar a

desintegração territorial; a integridade pode ter até sido conseqüência da adoção do

23 Vale destacar o Artigo 98 da Cana Constitucional de 1824: ., (...) é a chave de toda a organização política, e é delegado
privativamente ao Imperador como chefe supremo da Nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a
manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos'.

2~ MORBIDELLI, Janice Helena Ferreri. Um novo pacto federativo para o Brasil. p.28.
25 LESSA, Renato. A invenção republicanu. Op. cito p. 60.
26 LESSA, Renato. Op. cito p. 151.
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federalismo, entretanto, o objetivo foi o de oferecer às oligarquias das províncias -

agora governadas por presidentes - uma forma de estabilizar o novo regime

republicano, as quais daí por diante estavam impedidos de discutir as questões

entrais da República. O ministro ainda se refere ao episódio da adoção do modelo

federativo como o desfecho de um golpe mortal no coração do estado Unitário

Imperial, golpe que se desenrolou na primeira eleição para o Congresso Federal

constituinte, realizada em 08.01.1892. Com efeito, existia, ainda, segundo o ex-

ministro da Justiça, o temor de que os monarquistas dominassem a Asse nbléia e para

evitar isso, o Governo Provisório elaborou a Lei N° 35 pela qual a eleição se! ia direta,

em distritos eleitorais de três deputados, por maioria relativa, com voto incompleto

(2/3). Por essa Lei, cada eleitor sufragava apenas dois dos três candidatos

apresentados por Partido, de t~l modo que, observando esse ritual, o resultado foi que

os republicanos que dispunham de poucos nomes para a disputa, elegeram a grande

maioria da Assembléia Constituinte, não esquecendo que os monarquistas diluíram

em inúmeras chapas seu poderio, num quadro em que o Partido monarquista existia

praticamente em todas as Províncias.

Na atualidade, segundo Marcello Caetano ", a federação brasileira é

reconhecida como imperfeita ou fictícia, mal grado tenha sido acolhida desde a

Constituição de 24 de fevereiro de 1891, ocasião em que o Brasil transformou as

províncias em Estados, abandonando a forma unitária. Aliás, os Estar'os federados

jamais aspiram a ter a soberania global das competências, visto que "sua de signação

é apenas uma decisão terminológica't.i"

No entanto, estudadas as condições em que ambas foram implantadas

pode-se identificar as raízes de nosso modelo artificial de Estado, a total ausência

de espírito federalista, o compromisso reaceso com o mandonismo, com o

patrimonialismo, com a mediocridade e com a desinformação. A síntese dessa

percepção está consagrada na imprensa popular do Rio de Janeiro, 1912, 'O

Babaquara', ainda citado por Lessa: "Nesta república monstruosa, onde não há

justiça, nem instrução, nem eleição, nem responsabilidades, a bandeira da federação é

1 LESSA, Renato. Op. cito p. 141.
_8 CAETANO, Marcello. Manual de ciência política e Direito Constitucional. Tomo 1. p. 137.
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a bandeira negra do corso cobrindo todas as depredações da pirataria política.Y"

Esse jocoso episódio de rua, reflete o espírito da época no instante em que, dentro da

proclamação militar surge um federalismo inorgânico.

A despeito disso, a professora Rosa Godoy apresenta as bases: dstóricas

da mudança, indicando os pontos que na sua visão determinaram a diferen a do

processo federativo brasileiro para o norte americano." E, conclui que: "O fato do

federalismo constitucional brasileiro não ter vingado em certos aspectos copiados da

constituição norte-americana, mostra como o ponto principal da questão não está em

discutir o federalismo em si, adstrito ao debate: descentralização versus Centraliza ão,

mas entendê-lo sob o ponto de vista das relações de poderes.,,32

Está mais do que evidente que, exaurida a monarquia, sem qualquer

apoio nas classes sociais, nasce a república sem republicanos+' e a federação

veio como contrapeso, disfarçada em atração para as oligarquias cooptadas em a a

província/" Todavia, em apoio a essa compreensão, não é demasiado recorrer à

citação de Wilson Martins: "Pode-se contestar a opinião de Maci el de Barro ,

segundo a qual a data de 1889 nada significa na história das nossas id cias, por

não corresponder a qualquer mudança de mentalidade. A própria implantação da

República, sucedendo à Abolição e sendo vista, de resto, certa ou erradamente,

orno uma das suas conseqüêncías'r"; "a introdução do sistema federalista: a

separação entre a Igreja e o Estado; o casamento civil (...) são fatos que denunciam

profunda mudança de mentalidade.t''"

É inegável que a doutrina federalista e até a compreensão do que

representava a república entre os brasileiros, estava despojada dos ata io

democráticos; sendo pobre e desinformada. O debate, a despeito da liberdade de

imprensa assegurada durante muito tempo pelo Império, cingia-se às diatribes ao

~ ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. p. 83.
30 LESSA, Renato. A invenção republicana: op. citop. 135.
31 SILVEIRA, Rosa Godoy. Republicanismo efederallsmo: 1889//902. op. citop. 67- 68 seguintes.
3_ Idem, ibidem.
33 BASBAUM, Leôncio. História sincera da República. v 2, p. 13.

MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira. v. IV, p.312.
35 VIANA, Oliveira. O ocaso do Império. Op. cito p.110- 122.
36 MARTINS, Wilson. História da inteligênclu brasileira. V. IV. op. citop. 315
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insultos apaixonados, e "quem desejasse insultar um inimigo, vingar-sr de um

desafeto pessoal, combater um político, xingar um ministro, editava uni jornal,

dizia o que queria, lavava a alma e dormia tranqüilo.,,37

Nem mesmo Rui Barbosa, a quem se responsabiliza pelo transbordo

do federalismo, mostrou ânimo para explicar o que representava as antagens de

um modelo de Estado que já cem anos antes, do modelo republicano brasileiro teria

impulsionado a organização política e econômica dos americanos do norte. É

ainda, Wilson Martins quem esclarece:

"Rui Barbosa que, no ano anterior, um mês antes da proclamação,
havia escrito que «ou a monarquia faz a federação, ou o
federalismo faz a república», alarmava-se, em dezembro de 1890,
com o desvairado espírito autonomista de que se mostravam
possuídos os republicanos da véspera, ç até os do dia seguint . «
Eu era federalista antes de ser republicano», lembrava ek, ao
insistir sobre um dos temas de Nabuco: para não descer abaixo do
Império, a República, a Federação, necessita de começar
mostrando-se capaz de preservar a União, pelo menos tão bem
quanto ele." 38

E finaliza, dando o tom da desarticulação: "Grassava, entretanto, pelo

país, um apetite desordenado e doentio de federalismo. Federalismo tomava-se

moeda, entusiasmo, cegueira, palavra mágica, a cuja simples invocação tudo há de

eder. Ontem, de federação, não tínhamos nada. Hoje, não há federação que nos
baste.,,39

Na palavra de Oliveira Vianna, "Certo sentimento de fé nas antigas

instituições havia desaparecido e Nabuco bem o frisou quando disse uma vez que,

nos últimos anos do Império, havia mais coragem em se dizer alguén monarquista

do que em ser republicano. Mas é certo também que o sentimento republi .ano não

estava de modo algum generalizado na consciência das elites - e, muito menos na

onsciência das massas".40 Complementando, disse que: "( ...) o ambiente do país,

anterior ao golpe de 15 de novembro, era universalmente republicano, incidiriam

3 BASBAUM, Leôncio. História sincera (Ia República. v. 2, op. cit. p. 43.
38 MARTrNS, Wilson. Histôria da inteligência brasileira. v. IV, op. clt. p. 351,303.
39 MARTrNS, Wilson. op. cit.. p. 351,303.

VIANNA Oliveira. O ocaso do Império. op. cit. p.l 06.
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num grande equívoco. Não havia tal generalização de sentimento republicano,

quando se deu a queda do Império?"

o mesmo Wilson Martins, para indicar que a federação entrou de

cambulhada, nas palavras de Felisbelo Freire: "o governo provisório faz a federação

que a Constituinte veio depois organizar.,,42

Ainda, quanto ao federalismo, diz o professor Celso Bastos:

"( ...) a Ia República, na verdade o praticou de forma anômala. Só que
naquela época o erro praticado foi o inverso, foi o excesso de
descentralização, o excesso de autonomia local, que levou a uma
situação de grande prejuízo social, porque colocou todos os
interesses nacionais ao sabor do jogo de poder das oligarquias locais,
e este é um problema que, a meu ver, perdura até hoje. O risco que
corremos de inadvertida e precipitadamente importarmos um sistema
altamente federativo é este, o de entregarmos realmente os grandes
problemas sociais a grupos hegemônicos locais, oligárquicos.v"

A república nascia sem cidadania, sem democracia, sem estratégia e

sem debate44. É claro que nessa matriz institucional estão as raízes de nossas atuais

contradições. Sem esquecer que os interesses concretos contrariados dos

escravocratas prejudicados com a abolição um ano antes da proclamação, sempre

estiveram presentes na composição ideológica do movimento insurgente."

Luis Felipe Alencastro'" mostra quão arraigados estav. m n i tráfico

de africanos a classe dominante que até às vésperas do novo regime, ainda,

'percebia o estipêndio nefando ', Esses elementos sociológicos certamente

contribuíram para ressaltar a natureza do movimento irredentista, constituindo-se

em obstáculos para nossos processos políticos de ruptura.

~I VIANNA. Oliveira. op. cit.. p.I03.

42 MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira. v. IV. op. cito p. 316.
~3 BASTOS, Celso. Revista de Processo Geral do Estado de São Paulo, N" 24,p. 67.
~ VIANNA. Oliveira. O ocaso do Império. p.116.: "O ideal republicano, já o vimos, não era o ideal das figuras mais

representativas daquela época. O grosso das classes conservadoras, céticas ou descrentes em relação á monarquia, como já
demonstramos, tinha em certa suspeita o sistema republicano. Onde este encontrava os seus adeptos mais fervorosos era na
classe dos estudantes, entre os bacharéis novatos ou entre os cadetes filosóficos da Escola Militar."

~5 LESSA, Renato. A invenção republicana. op. cito p. 59.: "É um engano supor que o golpe de Estado de 15 de novembro foi a
materialização de um projeto de utopia (...)."
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A esse respeito, Rosa Godoy Silveira não disfarça a ironia:

"( ...) no momento em que cessou o tráfico negreiro, para os
velhos grupos cresceu a evidência de que a monarquia já não
conseguia dar-lhes base de sustentação sócio-econômica. Aí,
então, coincidem os descontentamentos dessa natureza com o,
descontentamentos provinciais e o empenho do grupo cafeeiro
mais inovador, em mudar o aparelho governamental. A tese ja
comum à fuga ao centralismo monárquico. (...) O Federalismo
foi o canal de convergência de todas nossas tendências, pois, ao
mesmo tempo em que abria o poder político aos novos grupos,
mantenha-o para os velhos grupos, da forma como foi praticado,
com controle das eleições e da representatividade. Esta
constituiu-se em outro mecanismo dúplice; justificava para a
coletividade, em termos legais, a mudança de regime, e fechava,
eleitoral e j?artidariamente, o poder a escalões inferiores da
sociedade."

Sem as informações propiciadas pelo debate quase inexistente, jamais

os republicanos coerentes entenderam que o Federalismo poderia representar a

have para a organização territorial do poder, antes mesmo de se pensar em

estruturar a administração e o governo. Certamente o federalismo orgânico,

articulado, teria contribuído fortemente para mudar a mentalidade t» envolver a

república com as noções baseadas em democracia, responsabilidade, COI -peração.

igualdade, cidadania, formação de mercado interno, desenvolvimento, educação e

respeito à coisa pública.

Verificam-se que:

"Certas críticas, precisamente por serem justas e irrespondíveis, e
atingirem um dos seus interesses mais vivos, ter-lhe-iam
desvendado, num relance, as deficiências do Segundo Reinado
(referência ao fato de que a caminho do exílio, D. Pedro li lia os
Estudos Brasileiros, de José Veríssimo): A instrução pública, dizia o
crítico passando em revista a vida intelectual do país, seu alicerce
natural, é apenas uma alínea obrigada da 'fala do trono' ou um
tema retórico dos programas ministeriais. (...) A primária acha-se na
desorganização mais completa. ( ) A secundária a um tempo
sobrecarregada e deficiente. ( ) A superior, limitada às
especialidades práticas. (...) Não havia em todo o país, dizia es: a

_ ALENCASTRO, Luis Felipe. o trato dos viventes. op. cit.
- lL VElRA, Rosa Godoy. Republicanismo efederalismo: 1889/1902. op. cito p. 85.
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voz implacável à consciência do Imperador navegando pa.a o
exílio - não havia uma única faculdade superior de ciências, rem
de letras; o Império terminava sem que se houvesse sequer criado
uma universidade." 48

A importância do federalismo não está apenas ligada à questão da

escentralização dos órgãos da administração, o que, de resto, interessa inclusive aos

Estados unitários. A grande missão do federalismo contemporâneo é a de concretizar

o seu aspecto mais relevante, aquele que diz respeito à formação da vontade

nacional, unindo forças, energia e expressão política para executar o programa de

esenvolvimento coletivo. Exatamente o que simboliza o magistério de

_Iontesquieu'". Montesquieu enfatiza a importância da união, a magistratura única, a

efesa conjunta, indicando que tudo na federação se cristaliza em tomo da estrutura

onsensual que simboliza uma voz singular. Um pacto, o FOEDUS, uma aliança

ooperativa para a proteção de interesses, na qual o princípio da independência deve,

paradoxalmente, conviver com o princípio da interdependência.

No primeiro instante coloca-se a independência dos entes quando se

forjasse a vontade nacional; em seguida coloca-se a interdependência quando se

executassem ou se avaliassem' as políticas do Estado. a primeira fase, isto é, com a

independência dos entes federativos, tem-se a formação do poder; na segunda fase,

tem-se a distribuição territorial do Poder.

Para Femando Abrúcio e Valeriano Costa: "Ao contrário do que

normalmente registra a literatura sobre "O Federalista", os checks and balances não

funcionam apenas na relação entre os Poderes. No relacionamento entre a União e os

Estados o controle mútuo também é fundamental."so Trata-se de reunir energia

política dentro de um pacto de responsabilidade recíproca, para exercer através da

união a soberania resultante da adesão incondicional dos Estados ,m FoI de um

destino comum. O modelo federativo é recortado por especial engenharia política e

deve ser capaz de unir a fragilidade da cooperação no momento da divisão do poder

e a dinâmica da responsabilidade social na hora em que os entes federados são

~8 MARTINS, Wilson. História da inteligêncla brasileira. v. IV. op. cito p. 311 ,312.
~9 MONTESQUIEU. O espírito das leis. capítulo lI, III - Livro Nono. p. 147.
50 ABRUCIO, Fernando. COSTA, Valeriano. Reforma do Estado e o contexto federativo brasileiro. p. 23
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convocados para forjar a vontade soberana que é conseqüência da avaliação equilibrada

das vantagens peculiares a cada um desses entes.

Esse delicado mecanismo expressa o dilema que envolve a centralização

e a descentralização do poder numa federação e foi visto por Tocqueville:

"O maior defeito dos sistemas federais está nos complicados
meios que eles utilizam. Duas soberanias precisam conviver. O
legislador pode simplificar e eqüalizar a ação dessas duas
soberanias, limitando cada uma delas a uma esfera de autoridade
cuidadosamente definida; mas ele não pode fundir as duas em uma
só soberania ou evitar que elas entrem em conflito em al.zuns
momentos. Portanto, o sistema federal demanda o exercício d ário
de decisões discricionárias. Uma soberania dividida sempre será
mais fraca que uma soberania única.?"

Se aos professores Marcos Mendes e Norman Gall, "é impossível

estabelecer na Constituição Federal, limites claros e precisos ao poder federal e aos

poderes estaduais'Y", talvez pelo vezo de tratar a soberania como uma questão

meramente política, afirma-se que a soberania esteja no seu devido lugar, isto é,

dentro da seara jurídica e não mais da Ciência Política. Enquanto a soberania seja

ista e identificada com a força, ela é matéria da ciência do Poder, conforme ficou

assinalado; porém, a soberania deve ser identificada com o poder legal, isto é, com o

Direito e, por conseguinte, com os elementos que compõem o governo

constitucional. Isso porque, desde Bodin (1576), como se sabe, a expressão

essencial da soberania é o poder de fazer as leis.

É oportuno destacar a opimao do professor de Oxford, Ja nes Leslie

Brierly, sobre a doutrina da soberania." quando assevera que essa doutrina foi

ormulada pela primeira vez, em 1576 por Jean Bodin, tornando-se este responsável por

retirar a questão do âmbito da Ciência Política (estudos relativos ao Poder),

transferindo sua reflexão para o objeto do Direito, instante em que legitimava a

laboração das leis pelo Estado. É com essa ponderação que Brierly examina as origens

51 TOCQUEVILE, Democracia IW América. V. XXIX. op. cit. p.
5_ MENDES, Marcos. GALL, Norman. O que é federalismo. (Internet)
53 BRlEL Y, James Leslie. Direito linternacional. op. cito p. 7 -15.
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e o desenvolvimento desse conceito (soberania), que se tomou problema central "no

estudo da natureza do Estado moderno e na teoria do Direito Internacional".54

Desse confronto conceitual da soberania com o poder abscluto nasce com

força uma dimensão totalmente renovada do Direito, indicando também a solução de

grave problema científico, isto é, por qual ótica deve-se estudar a soberania dos

Estados. Tal atitude ajuda a compreender a natureza da soberania resultan e do pacto

para a formação da vontade nacional". A qualidade desse pacto deve ser aferida pelo

grau de democracia e pela clareza de objetivos que o Estado definir, daí a necessidade

de concerto sobre regras . mínimas de convivência e o estabelecimento de uma

instância de resolução de conflitos, que adote uma principiologia constitucional e

faça cumprir a Constituição. 56

Ainda, a propósito da descentralização, registra-se o fenômeno em muitos

países - ricos e pobres, pequenos e grandes, unitários ou autonôrnicos - que são

pressionados pela exigência de maior autonomia local.

54 Idem, ibidem.
55 Para aprofundar esse assunto, recorrer a: 808810, Norberto. A teoria das Formas de Governo. p. 85.
56 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Aiemanhu. p. 178 e seguintes
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INSTITUIÇÕES

A ordem jurídica é uma exigência do exercício das tarefas de planificação

e de configuração dos numerosos detalhes da vida estatal. Ela pressupõe a resolução

dos conflitos e o funcionamento da estrutura com o fim de proteger a liberdade do

particular, distinguindo-se as três funções básicas da legislação, da execução e da

jurisdição, de tal modo que a um poder seja proibido exercer funções atribuídas a um

outro poder e que essas funções sejam controladas e refreadas reciprocamente'.

Nesse quadro das funções que cada poder tem e que deve ser exer ido

observando a compatibilidade material de umas com as outras, ressalta a que tão

fundamental das competências. Não se vai falar aqui das competências dos poderes do

Estado, na sua formação horizontal, senão das competências das funç. .es estatais nos

niveis de coordenação, isto é, nas várias esferas que o federalismo preconi za, e tendo

como garantidor o Supremo Tribunal Federal.

É essencial acentuar nesse estudo o caráter de divisão do poder nacional.

eis que o privilégio de ser enquadrado como poder, confere aos órgãos estatais d

jurisdição, legislação e execução uma conotação que tende a ultrapassar as referências

democráticas indispensáveis. A simbologia que vem impregnada no ritual

tradicionalista da divisão do Poder Nacional, o qual deve ser exercido 'in solidum'

pelos agentes do Estado, vai ser tratado sem a precisão que leva muitas vezes as

autoridades a rejeitaram o controle social das funções, colocando-as acima do

princípios democráticos, federalistas e republicanos.

Para essa compreensão, é bastante adequada a lição de Janice Helena

Ferreri Morbidelli: "É através da função atribuída a cada poder que o Estado aanifesta a

sua vontade, por meio dos órgãos destinados ao exercício de tais funções que de erão

I HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanlta. p. 365.
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estar descritas na Constituição, Embora a história tenha mostrado que a teoria da rígida

separação de poderes proposta por Montesquieu era inviável na prática, ela sobrevive

como pressuposto da organização estatal, mas sob o signo da coordenação e da

harmonia e não da rigidez. A flexibilidade de divisão das funções entre os órgãos do

Estado, possibilitando-Ihes o exercício de funções atípicas em nome da vontade política

do todo, é condição inderrogável para a organização estatal contemporânea"?

o equilíbrio desses poderes ou funções do Estado localiza- e no

aparelhamento de cada uma dessas funções para que seu papel seja exercido com

eficiência, presteza e imparcialidade. Do ponto de vista da Federação, essa inserção é

fundamental, eis que o princípio federativo engloba a possibilidade de se obter a

vontade nacional e essa vontade há de ser filtrada pelos órgãos funcionais em perfeito

equilíbrio com os direitos fundamentais.

Ainda é a doutrina alemã, com o professor Konrad Hesse, que esclarece:

"República, democracia, Estado de direito social e Estado federal estão, na
ordem constitucional da Lei Fundamental, entrelaçados um no outro em
numerosas relações. Como nesses entrelaçamentos a unidade da
Constituição aparece, cabe a eles, para a compreensão do todo dessa ordem,
significado essencial. As comunidades e cruzamentos da ordem
democrática, estatal-jurídica e estatal-federal, suas acentuações diferentes
seus complementos e limitações recíprocas, mas também suas tensões
devem, por conseguinte, ser conservadas e aclaradas sinteticamente. ( ...) O
Estado federal modifica e complementa essa conexão de ordem democrática
e estatal-jurídica. Ele a modifica, na medida em que ele cumpre a função de
formação da unidade federal.,,3

A questão da democracia, como se percebe, é crucial, mormente para

o sistema federativo que não existe sem confiança dos agentes, não só na

neutralidade dos órgãos estatais, como igualmente, na crença de que o sistema

funciona como uma locomotiva: suporta todos os órgãos sem esquecer nenhum

sequer: a fluidez do sistema federativo não está somente no aspecto das

competências. É certo que essas competências devem ser consignadas com critério

e com a mesma ênfase, sem esquecer também o aspecto tributário, porém, o suporte

- MORBIDELLI, Janice Helena Ferreri. Um novo pacto federativo para o Brasil. Op. cito p.195.
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capital de todo o sistema reside na distribuição do Poder, na formação da vontade

nacional e no caráter contemporâneo, do direito comunitário, com seus elementos

solidários e desenvolvimentistas.

A propósito, eis o que diz o professor José Alfonso da Silva:

"A Federação precisa ser reinstituída, com real garantia de autonorni j dos
Estados. É preciso sair do federalismo nominal de hoje. Para tanto, a nova
Constituição terá que expurgar as exigências centralizadoras, atualmente
previstas, fixando-se apenas os princípios gerais de equilíbrio federativo. Há
de aumentar a área de competência estadual; especialmente é cabível
desenvolver a área de competência supletiva, mas com definição precisa de
competência da União da fixação de normas gerais correspondentes. Pode-
se pensar em atribuir, por exemplo, à União competência para legislar sobre
normas de teoria geral do processo civil e penal, deixando aos Estados a
competência para legislar sobre o procedimento civil e penal,
harmonizando-se, assim, as competências procedimentais com a de
organização judiciária, que independerá de lei orgânica federal. É preciso
não esquecer que dentro da unidade territorial, e mesmo cultural, do país
existem diversidades de estágio e de capacidade que podem justificar
tratamentos especiais de determinadas matérias, quando isso não contribua
para agravar essas diversidades; isto é, sem prejuízo de medidas econômicas,
sociais e financeiras dirigidas para a integração de todas as áreas no processo
de desenvolvimento nacional.:"

Sobre esta questão do desenvolvimento nacional, o .mb .ixador

brasileiro na ONU (Organização das Nações Unidas), Gelson Fonseca Junior e

Maria Luiza Viotti, em artigo publicado no Jornal "O Estado de São Paulo",

referindo-se ao Consenso de Washington: "Era preciso ir além do Consenso de

Washington e formular outro, mais amplo, mais aberto, que seria o Consenso de

Monterrey. Quais os seus traços principais? Parte-se de uma idéia indiscutível: o

desenvolvimento é uma responsabilidade nacional e, para obtê-lo, é preciso que o

governo tenha qualidade (democracia, respeito aos direitos humanos, estabilidade

econômica, política fiscais e monetária sustentáveis, políticas sociais eficazes,

combate a corrupção etc)" 5

3 HESSE, Konrad. Op. cito p. 216 - 221.
4 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular: estudos sobre a Constituição. p. 23 - 29.
5 FONSECA JUNIOR, Gelson. VIOTII, Maria Luiza. Novo consenso ? p. A2.



De todo modo, relacionam-se elementos do federalismo original,

essencialmente estático, porque fundado na repartição da competência legislativa

entre o poder central e os Estados-membros.

"O novo federalismo, ao contrário, tende a privilegiar o aspecto
dinâmico da ação estatal, vale dizer, a competência para a
realização de políticas públicas. Por isso mesmo, a tendência
atualmente visível em todos os países, até mesmo naqueles
organizados tradicionalmente sob a forma de Estado unitário, é a
repartição do território em regiões geoeconômicas, dotadas de
autonomia administrativa e planejadora, ainda que despidos de
competências legislativas"

o federalismo regional foi defendido pioneiramente pelos professores

Fábio Konder Cornparato e Paulo Bonavides8.

Todavia, não se pode querer encontrar o princípio federativo, como o

mundo atual exige, apenas na dualidade de ordens governamentais, n.. repartição

constitucional de competências, na autonomia constitucional do estaoo-rn embro;

tampouco limitar-se à forma republicana representativa, à independéncia e

harmonia dos poderes ou à temporariedade das funções eletivas ou mesmo da

técnica da intervenção federal como meio de garantir a integridade territorial,

política e constitucional do Estado Federal.

o novo federalismo está comprometido com o objetivo de garantir o

desenvolvimento e dentro do mesmo quadro das idéias que alimentam desde o

início o Estado liberal-burguês e sua conexão com uma estrutura social nova que

pudesse organizar o mercado interno e com ele as possibilidades de uma complexa

atividade econômica. Não é por outra razão que o professor Paulo Bonavides

conclui que: "O federalismo do século XX se liga, inarredavelmente, a fatores

intervencionistas.T E, que "O federalismo, quando emerge nos Estados Unidos,

faz parte do plano da sociedade burguesa para manietar o Estado.,,1 ' Aqui a

idéia com a compreensão de que a burguesia americana do final do século XVIII

6 cOMPARATO. Fábio Konder. A organização constitucionat dafunção planejadora. p. 81.
7 COM PARA TO. Fábio Konder, Polttica e Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
S BONA VlDES: Paulo. A Constituição aben« São Paulo: Malheiros, 1996.
9 BONA VlDES, Paulo. Teoria do Estado. p. 85.
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captura o Estado para implantar um regime de vida social em quadro de promissor

desenvolvimento de um planejamento capitalista. É esse clima que ressurge da

leitura dos Artigos Federalistas (obra já citada anteriormente).

A reforma conceitual do federalismo, mesmo em quadro histórico de

imensa disparidade, tem que incluir na sua reflexão as condições institucionais de

direção eficaz do processo de desenvolvimento. Esse processo tem que ser

entendido como a constante elevação e melhora do nível de vida toda uma

população, sendo imperioso reconhecer que se trata de uma exigência universal.

Todos os países, mesmo os mais arcaicos ou os mais indigente, devem se

desenvolver, visando a humanização integral das condições de vida.

A federação estava ligada à sorte de uma República que nascia em

base doutrinária, com o intuito de compensar as oligarquias do interior do Brasil

com o um poder executivo regional. Basta se reportar a Wilson Martin .11 a

01' . V' 12 R' d F 13iveira iana, a aimun o aoro, para comprovar.

Com esse espírito, o professor Fábio Konder Comparato proclama:

"Urge, portanto, repensar o quadro constitucional de organização
das funções estatais, à luz da nova exigência de programação
institucional de políticas públicas, sendo certo que essa
recomposição estrutural dos Poderes Públicos há de ser feita, tanto
no plano da distribuição federal de competências, quanto no nível da
organização horizontal de funções, em cada unidade pública."

o que faz a diferença entre sucesso e fracasso no desen olv' .:nento

não é a abundância de recursos materiais; é, sim, "a qualidade das .nsti .uições

públicas, entre as quais está o sistema político e o complexo de leis e regulamentos

que cria condições para que os mercados funcionem". 15

10 BONA VIDES, Paulo. op. cito p. 84.
11 MARTlNS, Wilson. História da intetigêncio brasileira. v. 4. p. 311,315,317,395,411.
12 VIANNA, Oliveira. O ocaso do Império. op. cito p. 93 - 128.
\3 FAORO, Raimundo. Os donos do poder. v.2. p. 452, 453, 456, 461, 464, 482, 483, 494, 50 I.
14 COMPARA TO. Fábio Konder. A organização constitucional da função planejadora. op. cito p. 83.
15 RICÚPERO. Ruben. GAlL, orman. Globatismo e loealismo. op. cito p. 12.



As debilidades institucionais põem em perigo o progresso econômico e

ameaçam o bom funcionamento do que é, hoje, o grande motor do desenvolvimento

que é o mercado. Hoje, mais do que nunca, o mercado interno e sua expansão está

relacionado com a democracia que é o único sistema que pode levar o Estado a

intervir na sociedade em nome dos direitos fundamentais. O modelo de Estado,

todavia, é que vai dizer com que grau de profundidade e perícia a estrutura política

estará comprometida com as pessoas e com a superação das de sigu=ldades

regionais, mercê do planejamento e da implementação de políticas pública, , que é

a razão principal do Estado contemporâneo'".

O federalismo, deve-se estar sempre reafirmando, é esse modelo ou

forma de Estado, que, mesmo sendo um frágil meio de cooperação política para

divisão de poder e responsabilidade entre União, Estados-membros e municípios, é

o único que pode claramente demarcar e definir as esferas do interesse privado e do

interesse público, "concebidas como o universo dentro do qual gravitam os

interesses tidos como públicos e que (por isso, encarnam questões públicas) desde

logo consubstanciam expressões de atuação intervencionista estatal". 17

Nesta mesma direção, acrescenta elson Saldanha:" De qualquer

modo, um dos pontos de partida da organização político-social conten .porânea se

encontra no conceito de ordem pública, que a Revolução Francesa fixou (...) ,,18

Não resta qualquer dúvida quanto à busca de uma nova ordem, para

orresponder à nova estrutura.do Estado que se desenha,e que entre nós é marcado

pela adoção de um federalismo baseado na responsabilidade dos entes, na formação

de uma vontade nacional captada em órgãos estatais radicalmente democráticos,

com a implantação de agências reguladoras e que possibilite a incorporação de um

novo conceito, o de economia social de mercado. Nestas condições, o Estado

escapa de se ver privatizado por grupos corporativos, transferindo a execução de

seus serviços mais importantes, ainda que mantenha a titularidade. O viés de direito

público está consolidado na sua realização, que é somente feita via licitação.

16GRAU, Eras Roberto. O discurso neotiberat e a teoria da regulação. p. 59
17 ibidem, idem.
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A lição que relaciona ineficiência econômica, instituições políticas e

planejamento, foi sintetizada por Fábio Konder Comparato:

"No grande debate que se trava hoje, em todo o mundo, a respeito das
relações entre democracia e eficiência econômica - ou seja a indagação
sobre se os regimes democráticos seriam menos favoráveis ao crescimento
econômico do que os regimes autoritários - é fundamental que o jurista
compareça, para chamar a devida atenção sobre a boa ou má qualidade das
instituições políticas, sob o duplo aspecto da oportunidade e da eficácia das
decisões. Seria preciso demonstrar que o mau desempenho econômico de
muitas democracias, em países subdesenvolvidos, não deve ser debitado
aos mecanismos tradicionais da soberania popular, como a ocorrência de
eleições livres e a livre competição entre partidos políticos, nem muito
menos ao respeito aos direitos humanos. A ineficiência econômica
eventual dos países subdesenvolvidos democráticos, em relação aos de
cunho autoritário provém, claramente, da deficiente ou errônea arquitetura
das instituições de governo, no que tange à realização de políticas
públicas.':"

Talvez com isso possam os brasileiros alcançar o real scrrido do

artigo 219 da Constituição de 1988: "O mercado interno integra o patrmônio

nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-

econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos

de lei federal."

O capitalismo reestrutura-se, transforma-se, sem esquecer que

obriga-se a incorporar dados irrecusáveis da realidade sócio-política e de ser,

consoante o professor Eros Graus: "essencialmente jurídico, na medida em que não

prescinde de uma ordem jurídica estatal, cujo modelo projeta um universo no qual

se movimentam sujeitos jurídicos dotados de igualdade - perante a lei - na prática

da liberdade de contratar. A norma jurídica que se compõe nesse modelo há de ser

abstrata e geral e, em um primeiro momento, a essa ordem jurídica é atribuída a

função de viabilizar a circulação mercantil. Apenas em um segundr mcrnento,

marcado pelo fenômeno do advento das crises nos processos de mercad i, essa

mesma ordem jurídica passa, ademais disso, a ser manipulada pelo Estado como

18 SALDA.NHA, Nelson. Ojardim e a praça; p. 24.
19 COMPARA TO. Fábio Konder. A organização constituciona! da função planejadora. op. cit. p. 92.



instrumento de implementação de suas políticas, em última instância voltados à

superação das crises e à preservação dos mercados.t''"

Ainda para fixar a orientação do professor Eras Grau nesse particular

caso de relacionamento do direito com o mercado e do direito com o novo conceito

alemão de economia social de mercado, deve-se observar a citação que ele faz do

trabalho de Habermas: "( ...) no seu texto sobre a crise de legitimação do capitalismo

tardio, observa-se que, diante das crises, o Estado passa a perseguir o fim declarado

de conduzir o sistema econômico, visando evitá-Ias. Daí a identificação de quatro

categorias de atividade estatal.?" A essa transformação da ordem econômica que

se verifica nos dias atuais e que modifica o capitalismo que, por sua vez, exige

resposta imediata para a solução dos conflitos, agregam-se as agências ~eguladoras

com a função de fiscalização, regulamentação, regulação e, por ve: es, de

arbitragem e mediação. Essa nova faceta do quadro econômico foi criada com o

escopo de normatizar os setores dos serviços públicos delegados e de buscar

equilíbrio e harmonia entre o Estado, os usuários e delegatários.

Em meio a tudo isso, tem-se a banalização do federalismo copiado dos

Estados Unidos, sua adoção insincera, seu mecanismo corrompido a partir dos

governos regionais, os quais, muitos então, ainda monarquistas, recepcionaram o

novo modelo de Estado como moeda no escambo do jogo da influência e dos

dobrões.

Em suma: o federalismo brasileiro contrabandeado com a República,

foi uma força estabilizadora e uma garantia para o funcionamento do n' 'VI) regime.

E hoje, diante de mudança tão repentina quanto profunda, reclan a-se a

reestruturação dessa forma de Estado, historicamente maldesenhada, politicamente

esgotada e juridicamente comprometida.

Aspásia Camargo, comentando a delimitação das novas funções do

governo central do Brasil, pela Constituição de 1988, assim se expressa:

20 GRAU, Eros Roberto. o discurso neoliberal e a teoria da reguiação. op. cit. p. 70.
21 GRAU, Eros Roberto. op. cito p. 71.
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"O novo pacto constitucional consagra, pela primeira vez, a primazia da
Nação sobre o Estado e a submissão do desenvolvimento às exigências da
cidadania. (...) Este balbuciante pacto federativo foi, no entanto, incapaz de
fixar uma nítida distribuição de competências entre as esferas de governo,
compatível com as transferências de recursos em favor dos Estados e
municípios. ( ...) Para ganhar tempo, as equipes econômicas recorreram ao
costume de criar ou aumentar tributos. ( ...) O desencontro ( ...) representa a
desintegração do velho pacto federativo, com seus privilégios e benefícios
desigualmente distribuídos e registro contábil obscuro. A obscuridade
impede a avaliação dos benefícios, vistos como mesadas vital'cias que, de
forma patrimonial, contemplaram de maneira politicamente com "sten.e todas
as regiões, mas de forma desigual e distorcida, ora pelas tarifas espec ais, ora
pelos incentivos, ora pelo imposto de renda, ora pelo IC S.,22

Essa compreensão dá pistas para entender o .quebra-cabeças ', Ela

afirma que o ponto de estrangulamento da crise brasileira reside na omplexidade

gerencial das soluções que precisam resolver, todas ligadas às dimensões do país,

marcados pela desigualdade social. Estão aí, consoante sua concepção. a raiz da

crise e a explicação para as baixas condições de governabilidade. e ta entendida

como a capacidade que detém um sistema político para tomar deci õe omplexas,

sob aceitação social, com eficácia e coerência. O Estado brasileiro, diz Aspásia

Camargo, sofre de paralisia decisória, como conseqüência do atual quadro poliu o

e federativo, e, aos Estados e municípios interessa obter um máximo de re urso

um mínimo de encargos, se possível, sem qualquer responsabilida: e quer na

aplicação ou até na prestação de contas.

22 CAMARGO, Aspásia. Federalismo e inflação. op. cito p. 5.
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4. FEDERALISMO E CONTROLE: TRIBUNAIS DE CONTAS

o Estado federal brasileiro possui em sua estrutura o Tribunal de

Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, a despeito de ser conhecido

como dotado de autonomia administrativa e financeira e sem qualquer relação de

subordinação. É isso o que se compreende quando a Constituição Federal r ssinala

(artigo 71), que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido

com o auxílio do tribunal de Contas da União. Essa compreensão é reforçada pelo

fato de ser o Parlamento o titular do controle externo.

Nada obstante, Eduardo Gualazzi afirma que:

"( ...) pode-se definir Tribunal de Contas, no Brasil, como o órgão
administrativo parajudicial, funcionalmente autônomo, cuja função
consiste em exercer, de ofício, o controle externo, fático e jurídico
sobre a execução financeiro-orçamental, em face dos três Poderes do
Estado, sem a definitividade jurisdicional".'

A respeito, a professora Odete Medauar assinala:

"Muito comum é a menção do Tribunal de Contas como órgão
auxiliar do Poder Legislativo, o que acarreta a idéia de subordinação.
Confunde-se, desse modo, a função com a natureza do órgão. A
Constituição Federal, em artigo algum, utiliza a expressão órgão
auxiliar; dispõe que o controle externo do Congresso Nacional será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas; a sua função,
portanto, é a de exercer o controle financeiro e orçamentário da
administração em auxílio ao Poder responsável, em última instância,
por essa fiscalização'v'

I GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime jurídico dos Tribunais de Contas. p. 187.
2 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. p. 161.



Outros pontos suscitados dizem respeito ao limite do controle

jurisdicional sobre o ato administrativo, e, ainda, do caráter vinculatório das

deliberações em relação à administração pública. O controle judicial ficará restrito

aos aspectos da legalidade e de forma?

A União Federal é, portanto, o resultado de um concerto de Estados

om peculiaridades específicas, exigindo órgãos de controle e acompanhamento

das políticas formuladas. Ressalte-se que o Senado Federal que é parte integrante

do Congresso Nacional, funciona como Casa Legislativa Revisora, porém sua

função especial e institucional é a de ser a Casa da Federação. É no Senado Federal,

onde os Estados-membros estão representados igualitariamente, que se exerce o

controle político do país, sendo que o controle da administração é n servado ao

Congresso como um todo, tendo-se como órgão auxiliar e especializado o T :ibunal

de Contas da União.

Essa proposição deve-se ao primeiro titular da Fazenda no nascente

ministério republicano, Rui Barbosa, que, para não deixar dúvidas quanto à

necessidade de um órgão controlador e auditor, manifestou-se por caracterizar a

União como um poder fiscalizador e o Tribunal de Contas como guardião do

orçamento, "inacessível a transgressões impunes't.'

No Brasil, o controle de contas e atos e a avaliação das políticas

públicas, isto é, a apreciação do impacto da ação do Estado sobre a sociedade é

tarefa das mais complexas. Conforme entendimento do professor Comparato:

"( ...) ela não se confunde com o exame, puro e simples, de sua
legalidade, nem com a tradicional fiscalização contábil e financeira
da atividade administrativa, exercida pelos Tribunais de Contas. É
bem verdade que a Constituição de 1988 ampliou a competência
funcional desses órgãos, ao incluir em suas atribuições a fiscalização
operacional da Administração federal direta e indireta. Mas ninguém
ignora que os· nossos Tribunais de Contas encontram-se
despreparados para exercer essa nova função com um mínimo de
eficiência."

3 MARINHO, Josaphat.Rsf Barbosa e a Federação. op. cito p.l l.
4 COMPARA TO. Fábio Konder. A organização constitucional da função planejadora. op. cito p. 90.
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Na verdade, segue o professor Konder Comparato, "a ampliação da

competência desses tribunais não foi uma medida sábia quanto à simples prestação

de serviços públicos permanente e ela é francamente absurda no que tange à

realização de programas governamentais. Teria sido preferível aparelhar melhor

os Tribunais de Contas para o exercício da fiscalização contábil e financeira.t"

Nada obstante, e ainda com relação à função de controle das contas e de a aliação

dos resultados, os Tribunais de Contas e os Ministérios Públicos estaduais têm o

seu poder de fiscalização e controle manietado pelas regras de nomeação c:'! eus

dirigentes. No caso dos Tribunais de Contas, a escolha desses dirigente . d modo

geral, se faz em pane pela Assembléia Legislativa e em parte pelo gov ma or o

Estado. Como o governador, via de regra, controla a Assembléia distribuin o

verbas e cargos, ele acaba tendo o controle de todas as indicações para e e

Tribunal. Ou seja, o governador controla a escolha dos que deverão fiscalizar

contas.

No Ministério Público a regra de escolha do Procurador Geral no

Estados é definida pela Constituição Federal: o governador escolhe um nome a

partir de lista tríplice formada por integrantes da carreira. Também nesse caso o

governador tem o poder de escolher aquele que fiscalizará seus atos.

Como se percebe, existe a necessidade de se OXIgena! es as

instituições, indicar as referências éticas que o sistema democrático adota quando o

Estado tempera sua expressão política com um método de aferir a vontade do povo

por órgãos cujo funcionamento dependa, sobretudo, do controle social: sem

qualquer exceção. Daí, os Tribunais de Contas deveriam retomar à administração

sem ser um poder que desvirtue sua finalidade e impeça o cumprimento da

obrigação de apontar irregularidades. Da forma como estão configurado.

representam mecanismos para assegurar impunidade, omissão e formalismo

burocrático. Trata-se de Corte ornamental.

5 COMPARA TO. Fábio Konder. op. cit. p. 79.
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Certamente, é injustificável um Tribunal se reunir secretamente para

cuidar de questões administrativas ou para julgar entre quatro paredes um

magistrado corrupto, que quase sempre é aposentado compulsoriamente para gozar

o ócio a que não pode ter direito. Nesta mesma direção, sabe-se que ( avr nço da

cidadania e da civilização no mundo tem como fulcro a afirmação de direi .os. A

introdução no sistema jurídico dos países, dos direitos civis, marcou o início dos

regimes políticos de conteúdo liberal; a força dos direitos políticos permitiu o

surgimento das democracias; à fixação dos direitos sociais, possibilitou a forma ão

da social-democracia; a afirmação dos direitos republicanos como resultado da

cristalização dos 'interesses difusos', completará esse ciclo histórico de expressão

da cidadania.

Os direitos republicanos, na compreensão do professor Bresser Pereira,

"são os direitos que todo cidadão tem que o patrimônio público - seja ele o

patrimônio histórico-cultural, seja o patrimônio ambiental, seja o patrimônio

econômico ou res pública estrito senso - seja efetivamente público, ou seja, de

todos e para todos". Completando que: "A transparência efetiva da coi a piblica e

de sua gestão é a garantia mais concreta da democracia participativa c.mtra a

violação dos direitos republicanos e a privatização da res pública". 6

"( ...) a condição de princípio fundamental do sistema constitucional
e da modelação da geometria jurídica da organização e do exercício
do poder do Estado. ( ...) A República é o símbolo jurídico, tornado
norma impositiva de um sistema de convivência política segundo o
Direito, no qual a coisa do povo é exercida, efetiva, imediata e
permanentemente, segundo o seu interesse, não se podendo
consagrar, nesse exercício, peculiaridades decorrentes de condição
pessoal específica e de privilégios, preferências ou preconceitos. A
república é o brasão jurídico da igualdade (...)".7

Essa relação entre princípio republicano, democracia e federação,

indicam na formulação de Carmem Lúcia Antunes Rocha, que:

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Cidadania e res pública: a emergência dos direitos republicanos. p. 289.
ROCHA Carmern Lu ia Antunes. República e Federação 1/0 Brasil: traços constitucionais da organização poliu a

asileira. p.92-9.t
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É disso que se cuida aqui, no sentido de se compreender o que poderia

ser esse novo e revitalizado concerto federativo; e não é outra coisa senão a

aplicação de conceitos radicalmente democráticos em conexão direta com a

reinstituição do princípio federativo em todos os poderes ou funções do Estado. No

que conceme ao mais infenso dos poderes aos novos ares da democracia, o

judiciário, é salutar a lembrança desse espírito de que está impregnado 0 professor

Martonio Mont' Alveme Barreto Lima:

"O que gostaria de afirmar é que nestas democracias, sejam ela
as desenvolvidas da Europa ou as inseguras da América Latina e
Ásia, existe um espaço entre as tensões sociais que se tem
mostrado relevantíssimo para determinar a atuação do Judiciário
e dos Juízes. Inegavelmente, e por uma razão evidente, este
papel desempenhado por juízes e Judiciário produz muito mais
impacto numa sociedade onde espaços livres que poderiam se
preenchidos por uma sociedade mais determinada na defesa
radical da democracia e da res pública, e ao mesmo tempo
consciente de seu papel, o é apenas por setores institucionais.
Neste sentido, seria difícil imaginar um juiz de tribunal superior
em nações com democracia mais solidificada, por exemplo,
nomear parentes p~ra servir-lo em seus gabinetes sem que isso
desencadeasse uma contundente reação, no sentido de reprovar
tal atitude, da opinião pública, seja por parte dos denominados
canais institucionais, seja, principalmente, por parte daqueles
definidos por SÉRGIO COSTA como 'contra-institucionais'e que
tão importantes se mostraram no início da Redemocratização
brasileira. No Brasil, por outro lado, não são poucos os casos
conhecidos e tolerados pela sociedade. Aqui, fora de esfera
rigorosamente positivista de atuação do direito, juízes e o
Judiciário se revelam e, por conseguinte, revelam também a
natureza do habitat que ocupam dentro da esfera de pOder".8

Noutra direção, a autonomia de Estados e municípios, dentro dessa

revitalização federativa deve ser preservada se for politicamente re: ooná el e

economicamente viável. Como exemplo: entre a arrecadação própria e a receita

total de Estados e municípios poderia ser fixada uma meta mínima; os Estados que

não atingissem essa meta, dentro de um prazo, seriam transformados em

Territórios da União, perdendo autonomia política; os municípios seriam

transformados em distritos e agregados a outros municípios. Isto permitiria realçar

8 LIMA, Martônio Montal'verne Barreto. Judiciário e Estado 110 Brasil: tribunais superiores e juízes na formação do Estado
brasileiro. op. citop. 183, 185.



o princípio federativo, a responsabilidade fiscal e o controle local da execução,

abandonando o federalismo formal que trata os Estados-membros como

dependências dissimuladas do Poder Central com sua transformação em

federalismo de substância, coerente, ágil e capaz de ampliar as possibilidades do

desenvolvimento uniforme e sustentado.

No final das contas buscam-se condições objetivas para elevar o

padrão de vida dos cidadãos, a partir da reestruturação radical da forma de Estado,

em conexão com estruturas políticas que garantam a fruição d is .iireitos

fundamentais. Isto equivale a dizer que a mudança depende da qualidade da

democracia ou da natureza das relações políticas que, porventura dominam todo o

ambiente em que se movimenta o mecanismo estrutural do Estado.

Os formuladores do federalismo original, como bem lembra Victor

Nunes Leal, "ao dizer que todos nascem iguais, que todos têm direitos inerentes à

pessoa humana, e que, no rol desses direitos se inclui a propriedade'", reconhecem a

cada homem a expectativa de vir a ser proprietário.

É claro que, pelo desenvolvimento natural da sociedade capitalista essa

oportunidade não chegaria para todos, situação que levaria a grande massa social a

apelar para o Estado, para obrigá-Io a fazer funcionar o governo em seu favor.

Segundo Victor Nunes Leal, "foi para prevenir essa possibilidade qi ! o Estado

Liberal foi constituído com todas aquelas precauções". 10

Caso os populares brasileiros viessem a formar maioria em uma das

Casas Legislativas, restaria o obstáculo representado pela outra e, se houvesse forte

reviravolta eleitoral com tendência para alterar esses direitos, seria necessário

obedecer ao difícil e moroso formalismo da reforma constitucional. Se, mesmo

assim, fosse aprovada uma lei para violar esses preceitos, "estaria, de alcatéia, a

Corte Suprema que foi dotada da prerrogativa do controle da constitucional idade' .11

9 LEAL, Viciar Nunes. A divisão dos poderes 1/0 quadro polftico da burguesia. p. 93
10 LEAL, Viciar Nunes. op. cito p. 94.
11 LEAL, Viciar Nunes. op. cit. p. 108
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Como se vê, a lógica dos interesses é crucial e vigilante, porém a

"escolha do momento propício para a mudança (pacífica ou violenta) é muito mais

um problema de intuição política do que de ciência política".12 Na mesma

intensidade em que se aceita que a alternativa da reforma é a revolução, recc nhece-

se que toda a organização política deve existir em função dos direitos fundamentais

do homem e do cidadão. Compreender isto será o primeiro passo dado para a

descoberta de uma nova técni~a de proteção das liberdade humanas e para encarar

essas contradições dos tempos atuais.

A Constituição de 1988, apontada por muitos de ser resultante do

compromisso político entre correntes partidárias antagônicas e ideologicamente

irreconciliáveis, exibe contradições, dispositivos bons e maus, retrógrados ou outros

ajustados com o que existe de mais contemporâneo. Com esta acuidade foi

elaborada o que se denomina a Constituição fmanceira, que abarca as normas sobre

fiscalização contábil, financeira e orçamentária (artigos 163 a 169), com as

Emendas Constitucionais N° 03/93, N° 19/98 e N° 20/98, mais os artigos 70 a 75.

A esse respeito, na Constituição de 1988 surgem as novidades do

ontrole da legalidade; antes, apenas existia referência incidental ao controle da

legalidade (artigo 70). A norma desse artigo 70 distingue entre a fiscalização

formal (legalidade) e a material (economicidade), sintetizadoras no controle externo

obre a validade formal, a eficácia e o próprio fundamento da execução

orçamentária.

o controle da validade formal se concentra sobre a legalidade dos atos

e operações necessários à execução do orçamento. Assim sendo, o controle da

legalidade implica no exame da adequação da gestão financeira ao orçamento e às

leis dos tributos e da despesa pública.

12 lbidern, idem.

----~-------------------------------------------------------II



Por fim, o controle da economicidade, da linguagem dos econc nistas,

corresponde ao conceito de justiça. O intervencionismo e a ampliação do papel do

Estado atual acarretam a necessidade da implementação de políticas governamentais

e do aperfeiçoamento da contrapartida do bem-estar, seja na possibilidade da

elaboração dos planos de orçamento, seja no momento posterior do controle de sua

execução, que não pode deixar de ser balizado pelos princípios financeiros da

Constituição.

o dispositivo constitucional que prevê o controle da legitimida e. ev

ser lido em conjunto com outras normas, especialmente, a que declara, arrigo Sl. ~

3°: "As contas dos municípios ficarão durante sessenta dias, anualmen e. .

disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual em
questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei". Em nome da =rdade, r

conseguinte, só o controle rápido, transparente, eficiente e seguro dos g o

públicos, tem o poder de legitimar a arrecadação de tributos, que, ao lado

elaboração das leis, constitui-se na razão da existência do Estado.
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5. RETORNO AOS FUNDAMENTOS DO ESTADO FEDERAL

o federalismo, como expressão de Direito Constitucional, refere-se a

uma forma de Estado e ampara-se na união de coletividades políticas autônomas. Este

princípio que para o professor 1. 1. Gomes Canotilho, "é político e constitucionalmente

conformador," necessita de juntar-se a outros, o da igualdade jurídica, c vncretizando-se

mediante a distribuição de poderes e competências após a formação (Ia vontade

nacional, e o da origem do poder popular.

A essa viga estrutural do Estado brasileiro, juntam-se mais duas vigas

mestras, essenciais à garantia da presença do Brasil no mundo, representados pelo

princípio republicano, responsável pela demarcação das esferas privada e pública e pelo

compromisso com o bem-estar coletivo, e, pelo princípio democrático, simbolizado pela

face jurídico-democrática da organização política do país.

Tomando por referência essa ótica, tem-se o Estado do Brasil integrado

por uma República Federativa de Direito Democrático, obedecendo, portanto, aos

princípios descritos no artigo 4° e aos mencionados como fundamentos no artigo 1°,

todos da Constituição de 1988. A este propósito e em atenção ao disc plinamento e à

organização dos poderes - artigo 44 e seguintes da Constituição brasileia de 5 de

outubro de 1988 - cotejando com o artigo 15 da Constituição Republicana de 24 de

fevereiro de 18911
, constata-se o desvirtuamento da questão, tratado aqui, de forma

correta como órgãos da soberania nacional e não como poderes que não são; aos órgãos

correspondem funções, cuida a Constituição de modo claro, e antecipando toda uma

doutrina que se firma no mundo:

"( ...) A tríplice divisão das funções estatais não se confunde com a
assim chamada teoria da divisão dos poderes de Montesquieu. De
fato, aquilo que denominamos de divisão dos poderes não passa de

I Artigo 15 da Constituição de 1891: "São órgãos da soberania nacional ° Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário,
harmônicos e independentes entre si". Para análise, vide: TORRES, A1berto. A organização nacional. v 17.
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um processo técnico de divisão do trabalho entre os órgãos do
Estado. E as funções estatais, como vimos, não são nada mais do
que modos típicos de atuação ou exercício do poder do Estado,
que é substancialmente unitário. Por conseguinte, a divisão dos
poderes, na verdade, é divisão de órgãos, ou separação relativa de
órgãos, para exercitarem as distintas funções do Estado. Uma
coisa é o poder do Estado, uno e indivisível, outra é a diversidade
de funções com a correspondente diversidade de órgãos
preordenados ao seu exercício. Concluindo e resumind J: a
separação de poderes é uma técnica para distribuir funões
distintas entre órgãos relativamente separados'Y

A esse respeito, Jean Bodin (1530/1596) que nào r ditava na

coexistência de poderes soberanos, fazia distinção entre o poder do E o e

indivisível) e os poderes subordinados que constituíam o governo. 'ê-se. por

conseguinte, que aí está a base do estudo de Montesquieu (1689

divisão de poderes, que não se refere ao Estado e sim ao governo".

.., --
I Te a

Sendo o poder do Estado uno, o que se divide são

governamentais, isso para evitar o abuso de seu exercício e 'para permitir a form çã o

poder supremo como um jogo de equilíbrio entre diversos poderes parciai ".- E

questão tem uma faceta simbólica, em virtude do emprego ambíguo de uma emânti

que utiliza e se apropria dos poderes do Estado, como sendo infer.so (o con

obrigatório da sociedade.

Apenas para reforçar essa posição que se insinua como polêmi a é

importante citar a compreensão de Konrad Hesse: "O equilíbrio dos podere-

produzido pela realização das ordens da democracia, do estado de direito e do E tado

Federal."s E, antes, "o princípio fundamental da ordem dessas funções, dos órgãos

aos quais elas são confiadas e das competências desses órgãos, é o princípio da di isão

dos poderes.t" Ainda, o professor Konrad Hesse:

2 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. p. 12, 13.
3 BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo. p. 9 I.
4 BOBBIO, Norberto. op. cito p. 126.
5 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. op. cito p. 37(,.
6 HESSE, Konrad. op. cito p. 365.
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"( ...) o princípio da divisão de poderes que se formou sobre a base
daquela doutrina, não é um dogma de alidez jusnaturalista-
intemporal, senão um princípio histórico. As doutrinas da divisão
de poderes de Locke, Montesquieu ou do Federalista, nas quais ele
se moldou, mal tem em comum algo com as dogmatizações
posteriores, as quais têm em vista o legislativo como estabelecimento
de normas , o executivo como execução de normas. a ati idade
judicial como procedimento que se efetua mecâni o-Iogi amente e
pretendem validez supra-temporal-geral; mas sim. elas são doutrinas
históricas que, em uma situação histórica determinada. qu r m trazer
forças políticas reais e sua atividade em uma liberdade políti a
esseguradora de ordem. Tampouco como naquela épo a. o prin ípio
da divisão de poderes deixa-se hoje separar da ordem e.tata I
histórico-concreta e de seus pressupostos. Ele ganha onfigursção
na Constituição e, com a divisão de poderes, tem onsideração
jurídico-constitucional como um princípio da Constituição. pelo qual
o princípio obtém sua forma histórica atual e contornos claro-:'-

Não se pode desconhecer a doutrina que nos dias de hoje on om

os fundamentos do Estado Federal, tanto essa, das funções do poder estatal

condições em que se forma a vontade nacional, a qual, por sua vez C" er de e uma

forte estrutura republicana e de claros valores democráticos.

Para além da mera distribuição de competências, o prin ípio fe o.

bem como o princípio republicano, não devem ser encarados do pomo

puramente formal. Remontando às nascentes federativas vê-se que essa form

Estado projeta um dinamismo singular e exige para um funcionamento real pe 1

sintonia com uma estrutura republicana democrática. A síntese dessa simbio e,

fusão principiológica está na lição do professor Konrad Hesse, quando trata da am Ia

função da teoria da divisão dos poderes e da sua utilidade:

"( ...) não só porque ela é mais do que um meio do asseguramento da
liberdade individual, mas também porque a proteção da liberdade
individual por equilíbrio dos poderes não é efetuada somente no
quadro da ordem estatal-jurídica da Lei Fundamental da Repúllica
Federativa da Alemanha. Todos os seus elementos são, a .tes,
embora em acentuação distinta, partes integrantes essenciais da
ordem total democrática ( ...).,,8

7 HESSE, Konrad. op. cit. p. 368.
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Os que estudam o federalismo devem ir muito além da autonomia

federativa, da repartição das essenciais competências; exige a questão nos dias atuais a

reflexão sobre a natureza do Estado Federal, sua conexão com os princípios do Estado

Democrático de Direito e com a filosofia republicana, para ao final, desenhar um

sistema forte, funcional, onde todos se reconheçam representado e possam ter

esperança de viver bem,

O federalismo, para o professor José Afonso da Sil a, "dá origem a uma

estrutura estatal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e fe eratiyo.,,9

Essa técnica de coexistência, consoante o professor Raul Machado Horta "nem empre

consegue sobrepujar o que GARCIA PELA YO qualificou da unidade d:aléti a e

tendências contraditórias: a tendência à unidade e a tendência à divers.da e pela

permanência no Estado federal desses dois momentos contraditórios - a c o o

particularismo, os quais dependem de uma série de fatores extra-constiru ion .- e

índole natural, econômica, social."lo A expressão dialética do Estado Federal.

particular, envolve a instituição na atualidade de uma importância e de configura. ão e

nada lembra o federalismo tradicional.

Mesmo considerando sua natural evolução, o federalismo contemporân

fundado essencialmente no compromisso constitucional de estabelecer bases ra io

para o desenvolvimento, deve expungir os elementos arcaicos do modelo históri o. A

doutrina contemporânea, como já ficou assente, propõe para erguer as bases da or m

constitucional, a democracia, o Estado de direito social ou república e Estado Fe eral.

aquelas três vigas que acima foram descritas, as quais funciona-ri debaixo e

coordenação.Í'

As tarefas do Estado não mais se esgotam na proteção, conservação e na

intervenção ocasional. O Estado que se cria com esse novo conceito "planeja, guia,

presta, distribui e possibilita vida individual como também vida social, e isso é po to

para ele, pela fórmula do Estado de direito social, por causa da Constituição como

8 HESSE, Konrad. op. cito p. 378.
9 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. p. 105
10 Apud. PELA YO, Manuel Garcia. Derecho constitucional comparado. 8 ed. Madrid: Manuales de Ia Revista de Occidente, 196 .

HORTA, Raul Machado. Organização constitucional do federalismo.
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tarefa." 12 Essa fórmula "acolhe as realidades do desenvolvimento moderno técnico,

econômico e social em si, normaliza as tarefas que resultam em vista desse

desenvolvimento e põe o cumprimento dessas tarefas sob os mandamentos do Estado de

direito." 13

Ao grande debate que se trava hoje, em todo o mundo, a respeito das

relações entre democracia e eficiência econômica, aconselha Konder Comparato'" no

ensaio "A organização constitucional da função planejadora", que "é fundarr ental que o

jurista compareça, para chamar a devida atenção sobre a boa ou má qualidade das

instituições políticas, sob o duplo aspecto da oportunidade e da eficácia das

decisões't.i

Esta constatação se aloriza quando a ela junta-se a consideração do

professor Comparato:' o que concerne às políticas públicas, a inadequação do

esquema federal clássico, transparece, nitidamente, das próprias disposições da

Constituição de 1988. A enumeração das funções próprias da União e dos Municípios é

extensa e minuciosa (artigos 21 a 30). Mas nada se diz sobre a competência própria dos

estados para desenvolver programas de ação administrativa, em matéria econômica e

social. Tudo se passa como se a existência dos Estados-membros fosse inteiramente

supérflua em nossa organização estatal.,,16 Esse mesmo professor asse, era, ainda que

"É absolutamente necessário e urgente reformular a nossa organização federal, se

quisermos iniciar, seriamente, o processo de desenvolvimento.,,17

Acima de tudo,. busca-se com esse novo federalismo uma distribuição

equilibrada dos poderes entre os entes federativos, dentro de um clima de

responsabilidade recíproca, de modo a que não se repita a ruptura entre o formalismo

constitucional e a realidade social. Tal ruptura mostrou-se impeditiva durante toda a

história brasileira do sucesso da República, da Federação e da Democracia. Agora

11 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. op. cito p. 216.
12 HESSE, Konrad. op. cito p. 175.
13 HESSE, Konrad. op. cito p. 173.
14 COMPARATO, Fábio Konder. A organização constitucional dafunção planejadora. p.77- 93
15 COMPARATO, Fábio Konder. op. cito p. 92.
16 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cito p. 84.
17 Ibidem, idem
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pode-se almejar a democratização das relações políticas do Brasil com a revitalização de

uma federação melhor concebida, capaz de reacender entre os brasileiros o princípio

Republicano, a res publica.

Norberto Bobbio faz alusão a escrito seu, do período pós-guerra, sendo sua

lembrança aqui a prova de que o assunto e a doutrina já vem de bastante tempo: "A

nossa democracia não é mais aquela do século passado, que e contenta a com o

sufrágio universal, o qual é um expediente da democracia, e não a sua es ên ia:,18 E

mais adiante, o filósofo ressalta a necessidade da conexão entre sistema demo ráti o e

distribuição do poder estatal: "O problema, diga-se de passagem, é ficar alerta e velar

para que o federalismo de hoje seja realmente a atuação de uma democracia articulada

(...).,,19 Com a força do seu magistério, Bobbio assinala que "( ...) a demo Ia ia

necessita de clareza como o homem necessita do ar para respirar.Y"

Os temas da liberdade, da igualdade e da democracia sempre encontraram

em Norberto Bobbio o terreno fértil para sua expansão. Ainda na mencionada o

Bobbio ressalta sua ironia para escolher a justiça oferecida pelo Estado à so idarie e

individual: "continuo a preferir a severa justiça à generosa solidariedade. Sempre ho 'e

a generosa solidariedade, mesmo quando os mendigos amontoavam-se nas esca

das igrejas.,,21 Por essa proposição Bobbio aprofunda sua opção pela democra i e

lança desconfiança sobre a intervenção pessoal do homem nas coisas do Estado.

Seguindo esse entendimento, tem-se o compromisso de buscar a revi -

dos processos políticos brasileiros, apontando criticamente o que impede a pas age

do Brasil, como nação, para a modemidade. O esforço não pode ser apenas para salvar

alguns; há de ser um esforço coletivo para incluir todos os brasileiros nessa nova

da sabedoria que se inaugura no mundo.

Segundo Aspásia Camargo, "o descontrole geral que debilita o Estado a

economia brasileira é fruto de uma desordem gerencial de caráter sistê mie. , que gera

18 808810, Norberto. Entre duas repúblicas: às origens da democracia italiana .. p.25
19 ibidem, idem

20 808810, Norberto. op. cito p.20.
21 808810, Norberto. op. cito p.140.
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entropia e que impede a tomada racional e articulada de decisões, baseadas em

princípios gerais e universais.t'f

A entorpecida e claudicante federação brasileira não existe; basta dizer

que a única competência reconhecida aos Estados-membros pela Constituição,

competência material privativa, foi regular o uso do gás canalizado, conforme consta

do Parágrafo 2° do artigo 25 da atual Carta política 23.

No entanto, para que se busque a revisão do modelo de Estado, é

fundamental que se compreenda a natureza do novo Estado Federal: a incorporação de

três princípios aos pilares ou igas de sustentação do aparato institucional, quais

sejam:

"o princípio da autonomia das unidades constitutivas da federação,
simbolizada na autonomia Republicana que não é uma autonomia
qualquer, mas é uma autonomia que se constitui de baixo para cima.
Esse espaço públi o é constituído pela sociedade e ela diz o
seguinte: vamos delegar o poder ao Estado, e a representação, porém
vamos controlar es e Estado e especializá-Io para cobrar impostos. É
dessa idéia básica que em a federação, a autonomia para cobrar
impostos. Porém essa autonomia tem que estar sustentada no
conceito de espaço público, já que, não havendo espaço público, não
pode existir autonornia.v'"

A segunda característica é a interdependência, pois se alguém escolhe

integrar uma federação, escolhe e juntar a outrem, então é preciso ter algum grau de

interdependência e de responsabilidade, para não falar de solidariedade, ji que o modelo

não pode admitir a competição. O modelo brasileiro é conflituoso, basta lembrar a

chamada 'guerra fiscal' , um recorte predatório onde todos saem perdend 1.

A terceira característica para consolidar a Federação é a que exige a

formulação de um projeto nacional. ão se pode nunca esquecer que o Federalista'" ,

22CAMARGO. Aspásia, Federalismo e inflação. op. cito p.6.
23 Parágrafo 2° do artigo 25 da Constituição brasileira de 1988: "Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão,

os serviços de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação."
24 Palestra proferida por Fernando Abrúcio no "Seminário: As saídas para impasse federativo e a crise dos governadores", onde,

também estiveram presentes, como conferencistas, Marcos Mendes e Maílson da Nóbrega. Tal discurso foi capturado na
Internet em 06 de novembro de 200 I.

25
MADISON, James, HAMILTON, Alexander, JA Y, John. Os Artigos Federalistas: 1751 - 1788. trad. Maria Luiza X. de A.
Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
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em toda sua extensão, traz a idéia de se conceber um Estado que possa assegurar a

liberdade e a garantia da livre iniciativa, portanto, de um mercado interno que estivesse

à altura da obra política dos 'pais fundadores', naquela circunstância histórica. É esse

projeto nacional que deve ser formulado pelo país, caso queira desamarrar os laços do

atraso e da pobreza. As federações que não têm projeto nacional quebram seus pilares e

em alguns momentos de sua vida desaparecem como muitos impérios que desabaram.

Todas essas características, aliadas aos princípios qu- sustentam o

arcabouço político-institucional, devem estar plasmados e fundidos no contr ito federal,

o Foedus, que não é outra coisa senão o documento onde se lavram os sonhos, os

compromissos e os deveres de todos os que se irmanaram para uma vida compartilhada.

São essas regras que devem prevalecer em qualquer situação, regras

claras, pesos e contrapesos, responsabilização, sem jamais esquecer-se que as

burocracias estaduais não estão preparadas para assumir boa parte das políticas que

devem nascer dessa radical transformação, e que existe um obstáculo crucial ameaçando

todo o esforço de mudança: a fragilidade institucional da federação brasileira; "as

normas não se tomam vinculantes a todos os jogadores.v"

o preceito da conduta federativa amistosa - conceito de federalismo

contemporâneo - igualmente proíbe que a União, em negociações IIUP, repercutam

noutros Estados, trate de modo diferente os governos estaduais, de acordi com sua

orientação político-partidária, ou convide para as deliberações politicamente decisivas

tão somente os governos que lhe estão próximos no espectro partidário, excluindo os

Estados-membros que estejam.na oposição.

Por conseqüência, com a reformulação radical do modelo de Estado

espera-se que o país encontre o caminho para a repartição justa da renda nacional,

destrua de vez os vestígios odientos do escravismo e estanque a corrupção e a

impunidade; a revisão política propiciada pela nova federação deverá ser capaz de

possibilitar a reforma tributária e de fazer estancar definitivamente a transferência de

26 ABRUCIO, Fernando Luiz, COSTA, Valeriano Mendes Ferreira. Reforma do Estado e o cal/texto federativo brasileiro. op.
cit. p. 19 - 57.
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renda dos pobres para as classes mais protegidas. Não existe outra forma de se obter

neutralidade nos concursos estaduais para a seleção de funcionários graduados, senão

essa correção radical. Desde a matriz institucional criada pela Constituição de 1891 o

problema se instalou, a equação político-jurídica permanece insolúvel.

Está evidenciado que não existe porosidade no sistema; ele é infenso a

qualquer mudança setorial. A democracia só prospera em tal ambiente, mediante um

concerto que envolva toda a ' Nação. É claro que sua concertação exige a convocação

de uma Assembléia Nacional Constituinte. Enfim, é sempre bom realimentar o

pensamento de Celso Furtado que em sua obra: O longo amanhecer: reflexões sobre a

formação do Brasil, lembra que "a luta contra o subdesenvolvimento é um processo

de construção de estruturas, portanto, implica na existência de uma vontade política

orientada por um projeto.,,27

27 FURTADO, Celso. O longo amanhecer: reflexões sobre a/armação do Brasil. op. cito p. 36.
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6. FEDERALISMO E PROJETO NACIO AL

o projeto federalista nacional precisa ver a democracia com') a fonte de um

conjunto de oportunidades capaz de emprestar sentido à equação polít.co-j uídica que

amarra o país a uma atitude subdesenvolvida. Não se trata mais de combater um

regime ditatorial, ou substituí-lo por um regime democrático. O desafio, pela

magnânima lição de Arnartya Sen (Prêmio Nobel de Economia), "é fazer a democracia

funcionar para as pessoas comuns". I

Antes, e, acima de tudo, a democracia se fará instrumento para a discussão

dos problemas sociais, indicando que os direitos políticos e civis devem ser

interrelacionados com a satisfação das necessidades econômicas. Para Carlos Lessa o

imaginário popular guarda fórmulas especiais para designar as instituições políticas:

"( ...) diria que o 'povão' (com toda a imprecisão do conceito) não
tem nenhuma razão especial para gostar do Estado ou para sonhar
com um determinado formato estatal do futuro: o Estado repres enta
para ele serviços inexistentes ou de má qualidade, a presenç do
policial; afigurar-se-lhe também, uma espécie de caixa preta na qual
os que se inseriram no aparelho do estado desfrutam, ~or trás dos
balcões das repartições públicas, situações oníricas ( ...)".-

A propósito, acredita-se valer a pena a transcrição do trecho da obra do

economista indiano Arnartya Sen: "Na orla do Golfo de Bengala, no extremo sul de

Bangladesh e Bengala Ocidental, na Índia, situa-se o SUNDERBAN - que significa

bela floresta. É ali o habitat natural do célebre tigre de Bengala, um animal magnífico

dotado de graça, velocidade, força e uma certa ferocidade. Restam relativamente

poucos deles atualmente, mas os tigres sobreviventes estão protegidos por uma lei que

proíbe caçá-los, A floresta de SUNDERBAN também é famosa pelo mel ali produzido

I SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p 183.
2 LESSA, Carlos. Estado e propriedade na Constituição Federal: a reforma do Estado. p. 65.: Tal preleção foi feita durante um

Seminário sobre revisão constitucional, realizado na UNICAMP (em 16 de agosto de 1993), Campinar/Sl', em que estiveram
presentes, também, o professor Luciano Martins e o Deputado Federal Aloísio Mercadante.
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em grandes aglomerados naturais de colméias. Os habitantes dessa região,

desesperadamente pobres, penetram na floresta para coletar o mel, qUI:nos mercados

urbanos alcança ótimos preços - chegando talvez ao equivalente em rúpias .. cinqüenta

dólares por frasco. Porém, os coletores de mel também precisam escapar dos tigres.

Em anos bons, uns cinqüenta e tantos coletores de mel são mortos por tigres, mas o

número pode ser muito maio~ quando a situação não é boa. Enquanto os tigres são

protegidos, nada protege os miseráveis seres humanos que tentam ganhar a vida

trabalhando naquela floresta densa, linda - e muito perigcsa''.'

Essa ilustração da força das necessidades econômicas pode muito

bem colidir com outras pretensões, como a liberdade política. Nada obstante, não se

pode aceitar a falsa argumentação de que a miséria e a pobreza devem ser tratadas antes

da garantia dos direitos políticos, sabendo-se que estes são os aríetes para a solução dos

problemas concretos das necessidades básicas dos seres humanos.

A importância fundamental dos direitos políticos e cix is r .laciona-se

diretamente com a capacidade de participação política e social; seu papel instrumental e

constitutivo eleva o grau de expressão e de defesa das reivindicações da sociedade.

É a essa possibilidade de modificação da estrutura social, mediante a

política e a Constituição que os juristas se dedicam e refletem anos a fio; tudo para se

ordenar dentro da lição de Loewenstein, citada por Anna Cândida da Cunha Ferraz:

"Uma Constituição é tanto melhor, quanto com mais facilidade permite efetuar

modificações na estrutura social, sem modificações da mecânica do processo

político"." Não esquecendo, ainda, que: "O Direito Constitucional apóia-se no

elemento político, essencialmente instável (...)".5 São essas conexões entre teoria

geral da política e a teoria geral do Direito, bastante estudadas por Norberto Bobbi06 e

pelo professor Willis Santiago Guerra Filh07
.

3 SEN, Amartya. op. cit .. p 173.
4FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudanças da constituição: mutações constitucionais e mutações

inconstuucionais. p. 59.
5FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. op. cito p. 27.
6 BOBBIO, Norberto. Entre duas repúblicas: às origens da democracia italiana.
7 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria ;olítica do Direito.uma introdução política ao Direito.
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Entretanto, está. evidente que esse projeto deve nascer subordinado à

vontade política nacional, com a ressalva de que:

"sua capacidade de regular e de motivar está limitada a sua
compatibilidade com a constituição real. Do contrário, torna-se
inevitável o conflito, cujo desfecho há de se verificar contra a
Constituição escrita, esse pedaço de papel que terá de sucumbir
diante dos fatores reais de poder dominantes no país. Questões
constitucionais não são, originariamente, questões jurídicas, mas sim
questões políticas't''

É importante mencionar a citação feita pela professora Anna Cândida da

Cunha Ferraz sobre o Ministro Themístoles Cavalcanti:

"Na interpretação da Constituição não se deve levar em conta
somente a intenção do legislador, o sentido e a significação das
palavras, o raciocínio lógico no processo interpretativo, mas
principalmente o sentido político da interpretação, considerando-se a
Constituição como um diploma político. ( ...) Em poucos setores essa
preocupação deveria ser mais viva do que na aplicação das normas
constitucionais relativas à Federação, porque é aí que mais se
faz sentir a diretriz política das relações entre os poderes
estaduais e o federal (...). A natureza política da norma
constitucional é intrínseca à Constituição, que rege a estrutura
fundamental do Estado, atribui competências aos poderes, assegura
os direitos humanos, fixa o comportamento dos órgãos estatais e
serve, enfim, de pauta à ação dos governos. Ao desdobrar tal
conteúdo, a Constituição positiva os princípios políticos
fundamentais da Organização do Estado".9

Sintetiza Anna Cândida da Cunha Ferraz: "Daí porque a interpretação

constitucional se move, no plano jurídico, sem descurar do elemento pc 'Itico que lhe é

intrínseco". 10

Está visto que não se busca, e não se poderia, mudar a realidade com a

lei; porém se convoca a nacionalidade para a discussão de um projeto que dê sentido ao

8 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. p ..9. Sobre este assunto, vide, ainda: LASSALE, Ferdnand. O que é uma
Constituição. p. 19.

9 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudanças da constituição: mutações constitucionais e mutações
inconstitucionais. op. cito p. 28.

IO FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. p.28. Vide, ainda: SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. p. 41 - 45.
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Estado brasileiro o qual deve incorporar elementos da democracia contemporânea para

se exprimir como ser político, mais do que como Nação.

Em um mundo em que o Estado-nação se transforma para se adaptar a

nova configuração e em que as civilizações balançam ao vento da História, é essencial

a elaboração de um projeto nacional. Celso Furtado I I já demonstrou a necessidade

desse projeto.

Segundo Kenichi Ohmae:

"( ...) dezenas de milhões de adolescentes em todo o mundo, tendo
crescido num ambiente repleto de multimídia, têm muito mais em
comum uns com os outros do que com os membros das gerações
mais velhas de suas próprias culturas ( ...). Em outras palavras, o
nexo emocional da cultura não é a única rede de interesses
compartilhados capaz de conter os processos de desintegração
desencadeados pelo reaparecimento de linhas de falha mais antigas.
A participação na economia global impelida pela informação,
também consegue fazê-Io, antes das posturas fervorosas mas vazias
do nacionalismo barato e do messianismo cultural. Os cidadãos bem
informados de um mercado global não esperarão passivamente até
que os Estados-nação ou os profetas culturais tragam melhorias
tangíveis aos estilos de vida. Eles já não confiam em que esses
sejam capazes de fazê-Io. Pelo contrário, desejam construir seu
próprio futuro, agora, para si mesmos e por si mesmos. Eles
querem seus próprios meios de acesso direto ao que se tornou rrna
economia genuinamente global (...). Os indícios, então, sãe tão
exaustivos como perturbadores: em uma economia sem
fronteiras, os mapas focalizados nas nações que se costuma utilizar
para entender a atividade econômica são totalmente enganadores.
Precisa, tanto os gerentes como os forrnuladores de políticas, encarar
finalmente a verdade embaraçosa e desconfortável: a velha
cartografia já não funciona. Ela se tornou apenas uma ilusão"."

Por outro lado, tem-se as reflexões do Deputado José Genuíno-

divulgada na imprensa nacional- de que:

"Um dos principais problemas na definição de um projeto de
esquerda diz respeito ao enfoque acerca do caráter e das funções do

II FURTADO, Celso. O longo amanhecer: reflexões sobre a formação do Brasil.
12 lbidem, idem.
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Estado nacional ( ...). O fim da guerra fria, a internacionalização da
economia, o surgimento dos blocos econômicos, as reformas
neoliberais, as novas tecnologias, entre outros fatores, deterioram as
capacidade de governabilidade do Estado ( ...). Definir interesses
nacionais, passou a ser uma nova atividade estratégica do Estado . lJ

Tanto uma quanto a outra visão proclama o deslocamento do foco da

soberania e reúnem argumentos para mostrar que o Estado busca novas VIas de

justificação para desempenhar seu papel como fonte legítima da autoridade e da lei

interna. Essa situação é bastante precária quando se contempla o grande vácuo que

existe entre Estados que praticamente perderam a governabilidade e que não estão sendo

capazes de resolver os problemas internos, mormente os da pobreza, a despeito de

freqüentarem listas dos mais influentes economicamente. É claro que a persistência

dessas sombras deverão colocar em risco, mais do que já fazem, os Estados que não

provarem sua aptidão para atenderem a sociedades sempre prontas a exigências de toda

ordem.

o Brasil é um caso intrigante para reflexão sobre o combat-i i! pobreza. O

principal problema das políticas sociais brasileiras não é a carência ou a incaj acidade de

mobilização de recursos. Afinal, mais de três quartos da população mundial vivem em

países cujas rendas per capita são inferiores à brasileira. E a carga tributária de 35%

do PIB (Produto Interno Bruto), coloca o país em posição de liderança na América

Latina.

"O problema é que todo esse esforço fiscal deixa poucas marcas nas condições de
vida dos pobres pelo fato de que a maior parte das políticas adotadas não atingem
os desvalidos; aquelas que miram não atingem o alvo ou quando acertam não
proporcionam efeitos duradouros em suas vidas. É isso o que acha o chefe do
Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Cita
como exemplo de miopia a alocação dos gastos previdenciários: 10% dos
benefícios mais altos, incluindo INSS e inativos do setor público, se apropriam
de quase a metade da massa de benefícios distribuídos e consomem metade do
orçamento social consolidado. Ou seja: uma elite entre aposentado e
pensionistas abocanha sozinha cerca de um quarto dos gastos sociais totais". I~

13 GENUÍNO, José. Jornal O Estado de São Paulo. São Paulo, 9-6-200 I. Caderno A, p. 2.
14 Jornal ° Estado de São Paulo. São Paulo: 30-12-2001, Caderno B. p. 2.



86

Sabe-se que os governos dos vinte e quatro Estados brasileiros e do

Distrito Federal terminaram o ano de 2000 com déficit nas contas do sistema

previdenciário do funcionalismo público, num rombo total de aproximadamente R$20,1

bilhões. A cifra corresponde à diferença entre o que foi gasto com as aposentadorias e

pensões e o que foi realmente arrecadado com a contribuição dos servidores da ativa.

De acordo com dados inéditos do ministério da Previdência Social, os únicos Estados

em que houve superávit foram Amapá e Roraima. Eis que a União, também, amarga

um déficit de R$21,8 bilhões anuais com aposentadorias e pensões. Em valores

absolutos, o maior rombo registrado no ano de 2000 foi em São Paulo,

aproximadamente, R$6,8 bilhões. Consta que o governo paulista conseguiu arrecadar

dos servidores em atividade algo em torno de R$ 743,6 milhões, menos de 10% (dez

por cento) das despesas com inativos e pensionistas, de R$7,5 bilhões. Situação

parecida enfrenta o Rio Grande do Sul, onde a receita foi de R$ 174,9 rnilhõs. No Rio

de Janeiro, as contribuições renderam apenas R$449,7 milhões, enquanto as despesas

somaram a cifra de R$2,9 bilhões.

Apesar destes dados negativos a Carta de São Paulo considera que houve

avanços, desde 1998, na tentativa de solucionar os problemas do combalido sistema

previdenciário do país. O documento cita a aprovação das emendas constitucionais das

reformas administrativas e previdenciária, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei

Geral da previdência Pública, da Lei de Compensações Previdenciárias e da Lei do

emprego Público, além de modificações na legislação de Estados e municípios e na

atuação do Ministério da Previdência. Mas o problema continua e, sem a reforma da

previdência dos servidores públicos, há 'riscos no luxo de pagamentos de benefícios

no médio e longo prazo', enfatiza o manifesto. Apesar de todos os esforços, como se

vê, permanece o desequilíbrio.f

15 o Estado de São Paulo. São Paulo: I 1·8-2001, Caderno A, p.4: Dados sobre o déficit previdenciário (em 2000) dos Estados
brasileiros, em R$ milhões: Acre (-11,04), Alagoas (-142,86), Amazonas (-117,26), Amapá (+18,57), Bahia (-520.29),
Ceará (-190,99), Distrito Federal (-811,90), Espírito Santo (-296,66), Goiás (-486,50), Maranhão (-281,62), Mato Grosso (-
161,86), Mato Grosso do Sul (-102,19), Minas Gerais (-2.592,79), Pará (-330,03), Paraíba (-22(',15), Paraná (-988,89),
Pernambuco (-594,06), Piauí (-56,84), Rio de Janeiro (-2.527,64), Rio Grande do Norte (-191,74), Rio Grande do Sul (-
2.244,57), Rondônia (-5,2), Roraima (+14,30), Santa Catarina (-373,98), São Paulo (-6.815,99), Sergipe (-98,70), Tocantins
(-1,35). Total: -20.132,39
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É exatamente aqui que comparece o professor Roberto Mangabeira Unger

para explicar porque isso acontece: quem manda nesse assunto, no Brasil, é o 'sistema'

que governa o país. Esse sistema é resultado de "um acerto político, que tem como

objetivo manter o poder, escapar das humilhações da vida de classe média,

conseguindo

importante"."

dinheiro com poder e poder com dinheiro. Depois sentir-se

E pergunta o professor de Harvard: "Como surgiu o sistema?

Invenção recente, resultou de duas causas: a adesão dos políticos do regime militar à

transição conduzida pela oposição moderada e a demora em apresent, r uri plano de

democratização do mercado interno que pudesse redistribuir renda e descent alizasse as

oportunidades. E como se reproduz o sistema? Pela falta de Partidos, pela

relação mafiosa entre dinheiro e política, pela desinformação do eleitorado e pela

ausência de lideranças". 17 . E finaliza o professor baiano: "O sistema sufoca o

Brasil, que, para viver, terá de matá-lo". 18

Compreende-se que este artigo do filósofo e ativista político brasileiro

Roberto Mangabeira Unger sintetiza o enorme problema político-jurídico do Brasil e

joga luz sobre algumas variáveis da desafiadora equação. Trata-se, fundamentalmente,

de alterar a mentalidade de uma sociedade violenta, injusta e incapaz de criar

instituições dernocráticas'". Menciona, ainda, o professor Mangabeira Unger:

"A situação brasileira lança luz sobre um tema recorrente nos a 'gl!m~ntos
programáticos deste livro: a relação fundamental entre o esforço para si perar
a divisão entre vanguarda e retaguarda, e a necessidade de reorganizar e re-
financiar um governo ativista, no contexto de uma democracia acelerada e de
uma sociedade organizada. A relação funciona nas duas direções. Sem tal
governo, tal política e tal sociedade, não existe a perspectiva de superação do
dualismo, a não ser por meio de uma expansão irregular e limitada do setor
de vanguarda. Por um prazo indefinidamente longo, o país continuaria
dividido, à medida que a parte adiantada do sistema de produção estreitasse
suas ligações com todas as outras vanguardas da economia mundial. O
povo excluído do setor avançado continuaria a buscar na política uma
vingança contra a economia, ameaçando a sociedade com uma nova forma da
velha oscilação entre ortodoxia e populismo econômico. Essa maioria

16 UNGER, Roberto Mangabeira. Folha de São Paulo. p. 2.
17 Ibidem, idem.
18 ibidem, idem.
19 WEFFORT, Francisco. KANOIR, Antonio. A reconstrução do pacto federativo e das estruturas de representação política. p.

49.
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marginalizada, e não os particrpantes privilegiados da vanguarda
internacionalizada, precisa de um Estado capaz".20

A obra do professor Mangabeira Unger: 'Democracia realizada: a

alternativa progressista', pretende ser uma crítica do neoliberalisn.o e da social-

democracia. Conforme menciona o supracitado professor:

"A transmissão familiar da propriedade e a transmissão familiar de
oportunidades educacionais diferenciadas são os dois grandes
mecanismos de sustentação da estrutura de classes das sociedades
contemporâneas. O fortalecimento dos direitos à educação deveria
ser visto como o germe de uma idéia mais ambiciosa: a idéia de
herança social, de acordo com a qual o indivíduo herda
primariamente da sociedade, e não de seus pais"." E, ainda, para
reforçar o ponto de vista ora defendido: "Uma sociedade
desorganizada não gera nem implementa futuros alternativos'Y'

Como corrigir isso, como quebrar esse tal sistema se os brasileiros, eles

mesmos, são elos dessa nefasta corrente? Será que essa situação não é mais uma

variável da equação ou do 'enigma', pois impede o rompimento unilateral dos que

acatam as regras do jogo, muito embora indique como estratégia a r .formulação do

modelo de Estado?

A despeito dessas considerações, tem-se que revitalizar, ou antes,

reestruturar o federalismo, com a transformação não somente do sistema judiciário, do

sistema político e do sistema tributário em bases democráticas, tomando-se a

democracia no sentido em que o professor Bobbio a emprega: como um dos três

protagonistas (ao lado do comunismo e do fascismo) do século Xx.

A propósito, em entrevista publicada no Jornal 'O Estado de São Paulo'

(em 04.02.2001), o professor Norberto Bobbio demonstra que o nazismo e o

comunismo, contrariamente à opinião geral de que são ideologias opostas, têm matrizes

comuns: os dois combatem o livre mundo burguês do mercado e dos Estados

20 UNGER, Roberto Mangabeira. Democracia realizada: a alternativa progressista. p. 182.
21 Ibidem, idem.
22 UNGER, Roberto Mangabeira. op. cito p. 174. Vide, ainda: CAETANO, MarcelIo. Manual de Ciências Políticas e Direito

Constitucionat. p. I.
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parlamentares; os dois casam com a comunidade arcaica contra a sociedace moderna

dos indivíduos singulares; os dois opõem-se ao individualismo e são partidários do

organicismo social". 23

Certamente a democracia brasileira não é mais aquela do século passado,

que se contentava com o sufrágio universal. Entre os brasileiros as eleições se sucedem,

são bastante regulares; mesmo quando a ditadura solapava o sistema constitucional de

1946 e houve no Brasil, superposição de golpes, as eleições não foram abolidas; é certo

que a legislação foi usada para fabricar maiorias no Parlamento, porém eleições nunca

deixaram de se realizar.

o que se persegue é, portanto, a essência de um relacionamento livre e

magnânimo, a estrutura da sociedade moderna, um novo acordo pa a s .stentar os

Estados em um universo de soberanias questionadas. Vale lembrar o pen: amento do

professor Bobbio:

"Quando se diz que o federalismo marca o rumo da história
contemporânea, no sentido de uma maior efetiva ação de
liberdade, significa dizer que o federalismo executa no âmbito
da sociedade civil, o acordo entre o poder central e os grupos
periféricos com um maior respeito às autonomias das partes
individuais no que se refere às partes, levando-se em conta o
que ocorreu nos sistemas históricos até aqui conhecidos ( ...).
Hoje, após três séculos de irrefutável e sanguinolento domínio
do sistema de equilíbrio, o federalismo não pode ser visto como
um simples correti 0, porque com ele está em jogo, acima e
abaixo, fora e dentro dos Estados, a própria estrutura da
sociedade moderna". 24

No caso particular do Brasil, embora se louvem bastante as teorizações

acerca do sistema federalista e acatem os conceitos universais, o que te deseja,

porém, e durante todo o tempo procurou-se demonstrar, é a necessidade de reunir

argumentos para refundar entre os brasileiros a Federação - visto sua estrutura

político-jurídica como uma ferramenta especial para oxigenar o Estado e reerguer a

República - sacralizar o espaço público, o princípio republicano. A este respeito, não

23 BOBBIO, Norberto. Entrevista. p. 2.
24 BOBBIO, Norberto. Entre duas repúblicas: às origens da democracia italiana. op. cito p. 16.
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há dúvida no que escreve Paulo Sérgio Pinheiro (professor titular de Ciências Políticas e

coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo):

"As realizações do Estado brasileiro neste século foram
impressionantes: uma sociedade fundada numa economia agrícola,
recém-saída da escravidão, tornou-se a oitava economia industrial do
mundo. O Estado mostrou eficácia extraordinária para se apropriar
dos recursos do país para sua transformação. Entretanto, esses
recursos foram concentrados em grupos privilegiados que se
sucederam ao longo dos séculos: estamos diante de uma gigantesca
máquina de fabricar pobreza e de concentrar riquezas, atirando
migalhas aos pobres (...). A desigualdade é surpreendentem ente
estável. (...) Durante o Plano Real, a partir de 1994, embor a
inflação tenha sido contida e a pobreza tenha sofrido uma redução
importante, não há e idência de nenhum impacto significativo sobre
a redução da desigualdade, que atingiu em 1998 o patamar mais
elevado das duas décadas 25

É do domínio comum a necessidade de estancar esse doloroso processo de

aviltamento, muito embora, apesar do elevado investimento feito na área social, a

sociedade hesite na hora das definições. Será que, para o federalismo. mais do que a

divisão dos poderes ou das competências, não é mais crucial a conexão do sistema com

os conceitos do Estado de Direito Democrático?

o que todos querem e a Constituição ressalta, é o planejamento do

desenvolvimento nacional, não simplesmente o planejamento da economia ou da

atividade econômica. O que todos anseiam é pela estratégia que deverá garantir ao país

sua continuidade, sua presença política, nossa civilização. 26 Ess , pl. inejamento

técnico de ação racional do Estado, pela preleção do professor Eros Roberto Grau, seria

uma:

"( ...) forma de ação nacional caracterizada pela previsao de
comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação
explícita de objetivos e pela definição de meios de ação
coordenadamente dispostos. Assim, a atuação estatal sob a égide de
uma Constituição dirigente há de, por força, ser empreendida

25 PrNHEIRO, Paulo Sérgio. Transição polttica e não-Estado de direito na República. p. 296.
26 Vide: Constituição brasileira de 1988: caput do artigo 174 e seu § 10: "Como agente normativo e regulador da atividade

econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo ente determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado.; § 10 A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
(...)" e GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. p. 308,337,437; HUNTrNGTON, Samuel P. O
choque das civilizações e a recomposição da ordem mundial.
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prospectivamente. (...) A visao prospectiva se manifesta como
característica do planejamento. A visão retrospectiva. (...) compatível
com a perspectiva da Constituição estatutária, já não se adéqüa às
imposições da Constituição dirigente. Isso importa em que o direito
já não seja mais apenas a representação da ordem estabelecida, a
defesa do presente, mas também a formulação de uma ordem futura, a

. - d . " 27antecipação o porvtr .

É ISSO, talvez, o que está subjacente nas conclusões da obra de João

Manoel Cardoso de Mello28
, a compreensão da nossa história como a história de um

sistema tardio, que acumula dados e massa crítica para desencadear toda uma revisão

desse capitalismo que nada mais é do que a história do desenvolvimento da economia

brasileira. Nada mais é do que a projeção dessa economia para o futuro. Aliás,

Celso Furtado já havia demonstrado essas contradições, os estágios do desenvolvimento

brasileiro no seu 'Formação Econômica do Brasil,29, obra que ao lado da de Caio

Parado Júnior'", analisam desde as origens, todo o processo desse desenvolvimento.

Nessa mesma direção, Lourdes Sola continuaria aprofundando o estudo da

cnse de Estado, que não é apenas aquela coberta pela categoria "crise fiscal do

Estado?" ou pela categoria 'crise no modo de intervenção do estado na =conomia', mas

agora é uma crise de legitimação do Estado. Segundo ela:

"( ...) os conflitos recentes em torno das políticas econômicas que
afetam a questão federativa no Brasil de hoje, têm um componente
mais forte e um outro tipo de nacionalidade que envolve um cálculo
de longo prazo, do qual nem sempre os principais protagonistas têm
plena percepção. O que está em jogo é o lugar dos atores políticos -
e mesmo dos poderes constitucionais - na nova ordem, ainda em
construção't"

Aqueles conflitos, de que esse estudo representa um obscuro relatório,

estão na raiz daquela crise de legitimação do Estado, ou seja, das formas que este

assumiu historicamente nos países dessa região, "enquanto ator constitutivo do processo

27 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. op. cito p. 308.
28 MELLO, João Manoel Cardoso. O capitalismo tardio: contribuição à revisão crítica da formação e do desenvolvimento da

economia brasileira .. p. 176 - 177. .
29 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil.

30 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporãneo.
3\ SOLA, Lourdes. Reformas do Estado para lima democracia? O lugar da política. p. 26.
32 SOLA, Lourdes. op. cito p. 55.
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de acumulação capitalista e de uma ordem social estabelecida nos uad ros de um

capitalismo que, além de periférico era e ainda é, incompleto e in .ernamente

desigual".33 Nas sociedades correspondentes é fácil constatar a existência de um

mecanismo político no qual os cargos de governo são decisivos para assegurar a seus

clientes a renda e o status de uma classe média urbana dependente, que dificulta a

construção de um Estado democrático e que toma inviável, segundo Adarn Przeworski,

o exercício de um tipo de direito republicano: o direito do cidadão de ter um governo

eficiente.

Dentro desse raciocínio, é necessário melhor regulamentação das

atividades que passaram para o setor privado e nas quais o interesse público precisa ser

protegido, e que o Estado assuma a sua responsabilidade na contribuição para a

coordenação de um plano nacional estratégico de médio e longo prazos. Seu objetivo

será o de garantir o fundamental consenso por meio do diálogo entre t odor os setores

sociais e políticos, a fim de garantir o apoio a essa estratégia. Pela comj ~eensão de

Osvaldo Sunkel, "um Estado eficientemente organizado segundo essas diretrizes

poderia contribuir com uma nova era de desenvolvimento na América Latina,

caracterizada pelos objetivos de aprofundamento da democracia e superação da pobreza

e desigualdade". 34

Se é inconcebível a reconstrução do Estado do Bem-Estar, já que no Brasil

a arrecadação atingiu 35% do PIB, não é novidade o ponto de que os gastos na área

social se ampliam, e que pode ser um alívio para a parcela da população que ainda está

abaixo da linha da pobreza. No entanto, Sunkel afirma que para se chegar a isso, será

necessário criar uma estrutura institucional análoga à que existe na esfera econômica.

"Em conseqüência, existe a necessidade de se criar uma enorme
estrutura institucional, por meio da descentralização, da
regionalização, da promoção de iniciativas locais, dos movimentos
sociais, de uma grande diversidade de associações, dos grupos
cooperativos, das municipal idades, das organizações de bairros,
organizações filantrópicas e para o desenvolvimento social. Em

33 SOLA, Lourdes. op. cito p. 31.
34 SUNKEL, Osvaldo. Globalitação, neotiberalismo e a reforma do Estado. p. 190.
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outros termos, precisa ser criada uma rede de instituições baseadas
nos movimentos sociais"."

Esse tipo de raciocínio pode ajudar a responder à pergunta: como chegar a

uma síntese entre o mecanismo de crescimento capitalista e a preocupação socialista de

melhorar o destino dos oprimidos, explorados, marginalizados e discriminados? Como

proteger os bens públicos de caírem sob o ataque de interesses privados? Sunkel36

conclui o seu trabalho afirmando que, o que une essas preocupações é a busca por uma

concepção mais radical de democracia, um controle exercido por uma rede mais

densamente articulada de cidadãos, para a realização de funções públicas e de

representação, em especial, dos grupos e setores mais fracos da sociedt.de. Tudo isso,

preleciona Ignacy Sachs ", deve estar subordinado ao funcionamento de um •.•.economia

negociada, cujo arcabouço seja o resultado de um planejamento nacional.

o sociólogo espanhol Manoel Castells, em seu estudo sobre a

transformação do Estado-nação diante do fenômeno da globalização, aponta que o novo

sistema que tem estrutura de rede, capturando as novas tecnologias de informação,

"conecta tudo o que vale ou se desvaloriza: pessoas, empresas, territórios e

organizações'v" Isto significa que a qualidade das instituições brasileiras, do modelo

de federação, dos objetivos que são perseguidos, têm que responder claramente num

mundo cujos setores sociais "se refugiam nas trincheiras construídas com base em sua

experiência e seus valores tradicionais: sua religião sua localidade, sua região, sua

memória, sua nação e sua cultura étnica".39

Esse Estado-rede, como o denominou Manuel Castells, que nascerá das

ruínas do Estado democrático e da sociedade civil, os quais foram construídos com tanto

esforço no trajeto histórico da era industrial, "parece ser o mais adequado para

processar a complexidade crescente de relações entre o global, o nacional e o local, a

economia, a sociedade e a política, na era da informação't.'" Compreende-se que essa

35 SUNKEL, Osvaldo. op. cito p.191.
36 SUNKEL, Osvaldo. op. cito p. 173-194.
37 SACHS, Ignacy. O Estado e os parceiros sociais: negociando um pacto de desenvolvimento. p. 197.
38 CASTELLS, Manuel. Para o Estado-Rede: gtobaliiação econômica e instituições pottticas IW em da informação. p.147 - 172.
39 CASTELLS, Manuel. op. cito p. 148.
40 CASTELLS, Manuel. op. cito p. 164.
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era a forma política que poderá "permitir a gestão cotidiana da tensão entre o local e o

global"."

Diante dessa realidade que se desenha, com todas as possibilidades de

riscos e oportunidades tem-se que fazer um esforço para imaginar como serão tratados

nesse mundo novo as três esferas da federação brasileira; como se ão :ratados os

municípios sem sustentação tributária e criados irresponsavelmente, p31a permitir

transferências de renda; como serão recebidos neste cenário os Estados-membros do

Brasil, cujos sistemas de educação não funcionam e se distanciam mais e mais de um

nível de cidadania razoável.

Essa situação de mudança real e urgente talvez não espere, como Kenichi

Ohmae sintetiza: "Os cidadãos bem informados de um mercado global não esperarão

passivamente até que os Estados-nação ou os projetos culturais tragam melhorias

tangíveis aos estilos de vida. Eles já não confiam que esse sejam capazes de fazê-lo".42

Sem solucionar a equação político-jurídica do federalismo no Brasil, o país terá

descurado um tema acima de tudo cultural e poderá iniciar sua marcha para a

decadência, como Samuel Huntington preleciona: "As instituições mais importantes

entre os povos não são ideológicas, políticas ou econômicas; elas sã -,cul~urais".43

Nessa perspectiva, como discutir a revitalização do pacto federativo no

Brasil, se a relação entre Estado e agentes políticos não se dá em bases programáticas,

mas em bases fisiológicas? . Até que ponto a matriz institucional brasileira ajuda o

processo de formação de um governo democrático, a estruturação de um sistema que

seja capaz de criar governos com eficácia democrática?

Jamais se deve esquecer que o quadro partidário do Brasil não se impôs e o

sistema eleitoral incorporou idéias da experiência histórica que foi a Revolução de

1930. Como se sabe, a revolução dos Tenentes foi feita com a idéia de representação

41 lbidem, idem.
42 OHMAE, Kenichi. O fim do Estado-nação: a ascensão das economias regionais.op. cito p .9.
43 HUNTfNGTON, Samuel P. O choque das civilizações e a recomposição da ordem mundial. op. cit.p. 20 - 31
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e justiça em cima da idéia de representação e justiça, porque a noção que se tinha era de

quarenta anos de dominação oligárquica.

No tocante ao sistema de voto, dever-se-ia encarar a idéia da adoção de

algum tipo de sistema distrital. O sistema alemão de voto distrital confere ao eleitor

dois votos. Ele vota no candidato de um partido no distrito onde reside e vota também

numa lista partidária que concorre no Estado todo. Assim, o eleitor votaria num

candidato do distrito e, no segundo voto, escolheria o partido que representasse no

âmbito de todo o Estado, o tipo de política de sua preferência. Outra questão que já foi

abordada anteriormente diz respeito à sensível temática da representação dos Estados;

não se pode negar que a Federação vive profundo desequilíbrio na representação dos

Estados.

o ensaísta e diplomata José Guilherme Merquior'", analisar do o 'Brasil no

limiar do século XXI', em conferência realizada na Sorbonne (França), me stra que se

pode identificar seis ou sete projetos nacionais, o primeiro dos quais, o Projeto

Andrada e que ele denomina a de liberal oligárquico, estaria em convergência com o

príncipe real que se tornou o i!llperador Pedro L Esse 'projeto' supunha um executivo

muito forte e a adoção da imigração, contra os interesses dos fazendeiros daquela

época. O diplomata Merquior demonstra que esse 'projeto' fracassou, levando à

abdicação do imperador pela pressão das elites brasileiras de então que não desejavam

esse tipo de desenvolvimento baseado na substituição da mão de obra escrava por

imigrantes que exigiam um volume alto de recursos, recursos que seriam desviados dos

negócios dos barões do café.

O 'projeto' vencedor, que previa o deslocamento de escravos para o

sudeste brasileiro, ainda, segundo José Guilherme Merquior, foi o do agrado dos

cafeicultores e cujas idéias tornaram-se as 'raizes da desigualdade', haja v .sta que o

regime servil não era tão importante no orte e no Sul, mas era a base da economia, na

região da cultura do café. O terceiro 'projeto' confundo-se com o positivismo, isto é,

autoritarismo, ausência de democracia, inclusive na justificação da implantação da

44 MERQUIOR, José Guilherme. O Brasil no limiar do século XXI. op. cito p. 09 -I I.



República, com Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca. Para Jo é Guilherme

Merquior:

"( ...) Ainda uma vez oligárquico, muito elitista, projeto representado
pelos grandes fazendeiros que se apropriaram da República desde
seu quinto ano, quer dizer, por volta de 1894 (é por isso que se fala
de República dos Conselheiros, porque eram pessoas que já
ocupavam lugares de elite durante o Império e que, em seguida, se
deram os meios do poder particularmente por meio de uma
descentralização que deixava a São Paulo, e, mais tarde, por causa da
variação dos preços do café, a Minas Gerais, a alternância no poder
das elites agrárias). É por isso que gosto de citar uma frase de
Sérgio Buarque de Holanda, que dizia que não era sob o Império,
mas sob a República (o que mais chamamos de a Velha República,
que morre em 1930), que houve no Brasil o Império dos
fazendeiros. A frase é perfeita porque foi então que o dom.nio
senhorial mais direto fez sentir o seu peso. Não foi absolutamente
durante a primeira fase autônoma".45

o 'projeto' da Era- Vargas, de 1930 a 1945 caracteriza-se pela expansão do

Estado, sobretudo como organização burocrática. Ainda registram-se as iniciativas

para a industrialização do país, mostrando que este foi um fenômeno burguês, contra o

patriciado agrário. Em seguida vem a redemocratização com o desenvolvimento

inflacionário de presidente Juscelino:

"O nascimento da inflação crônica do Brasil, data, apesar de tudo,
deste período, porque cumpria fazer com que nenhuma das classes,
principalmente as representadas no jogo político da época, pagasse a
conta. A inflação era a fórmula mágica que permitia que, nem os
trabalhadores nem os empresários, nem mesmo normalmente o
Estado, pagassem a conta'v'"

Para Guilherme Merquior:

"( ...) Chegou por fim a modernização autoritária de 1964. Uma
questão historiográfica de primeira importância: nasceu tal
modernização autoritária da luta de classes, como já se propôs em
diversos trabalhos? Ou, pelo contrário, ela nasceu de um impasse
político que tinha seus condicionamentos sociais, é certo, mas que se
caracterizava sobretudo por um fracasso do modelo democrático? Por
um fracasso, na falência total do populismo, infelizmente, de João

45MERQUIOR, José Guilherme. op.cit. p. 10.
46 MERQUIOR, José Guilherme. op. cit. p. I l.
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Goulart, que experimentava fórmulas que Vargas tinha podido utilizar,
seja porque ele possuía gênio político, seja porque o Brasil era
totalmente diverso, que não havia sentido repeti-Ias 30 anos mais tarde,
em um Brasil já serni-industrializado e muito mais urbanizado da
época goulartiana? ( ...) ão se pode pura e simplesmente destruir o
Estado e eu não falo apenas do Estado como ordem jurídica, como
ordem legal. Falo também como Estado Dux, isto é, do Estado
estrategista (...). Estado promotor, não. Mas Estado protetor dessas
imensas camadas da população brasileira que carecem de teto, que não
comem apropriadamente, que não dispõem de escola e de acesso à
justiça. Temos, é verdade, um sistema judiciário tão desenvolv ido
quanto a maior parte dos outros, mas o acesso real, ,grático e eficaz da
população a esse sistema permanece numa mentira". 7

Já Eduardo Portela (em trabalho coletivo inserido em: "Brasil, um século de

transformações"), também comentando o mergulho do país na modernidade, enumera o

que, na sua visão constituem os quatro projetos principais: o projeto na versão

patriótica, em seguida surge o projeto nacional na versão popular e, ainda sem conseguir

torná-lo coletivo, a experiência militarista: "Agora começamos a experiência pós-

nacional, inevitável e exigente, quando as conquistas técnicas relativizam o que fora a

auto-suficiência territorial, dando lugar à sociedade mundial de redes. As autopistas da

comunicação se encarregam de completar o processo de desterritorialização"."

o projeto nacional sonhado por Celso Furtado em seu 'Formação

Econômica do Brasil" (anteriormente mencionado), é a análise da integração de regiões

por meio da economia da mineração no século XVIII, a integração que seria um dado

precursor de um futuro mercado interno que, uma vez formado, daria ao Brasil a

condição de país desenvolvido, muito embora Paulo Sérgio Pinheir049 nunca deixe

esquecer que:

"( ...) a longa prática da escravidão e sua súbita abolição deixaram uma
marca definida na sociedade do Rio. ( ...) Esperava-se que, com o fim
do regime dinástico dos Orléans e Braganças, um novo sistema
político nasceria com a República. A esperança foi removida nas
transações políticas que se seguiram ao fim do Império. Depois da
Segunda Guerra, e também após o fim da ditadura militar de 1964,

47 Ibidem, idem.
48 PORTELA. Eduardo. Modernidade 110 vermelho. p. 471.
49 PINHEIRO. Paulo Sérgio. Transição polltica e mio-Estado de direito lia República. op. cit. p. 262.



98

contava-se que o retorno ao governo democrático asseguraria que a
proteção aos direitos civis, obtida para os dissidentes políticos, ..eria
estendida a todos os cidadãos. Doce ilusão ( ...) sob a democr.icia,
prevalece um sistema autoritário, incrustado especialmente nas
instituições de controle da violência e do crime (polícia e judiciário).
As transações, escreve ainda o professor da USP, quase sempre servem
para reforçar os que já tinham poder. Cada transição retoma a forma
do arquét~~o da conciliação e cada época lhe confere conteúdos
distintos".'

Por conseqüência, sempre no fim dos ciclos autoritários, promovia-se a

democracia sem o acerto de contas com o passado, constatação que autoriza o

historiador Luis Felipe Alencastro, a dizer que esse ponto é responsável "pelo caráter

inorgânico da sociedade civil brasileira, pela ausência de revolução burguesa e pela

lentidão de nossos processos políticos de ruptura.?" E assim conclui o professor Paulo

Sérgio Pinheiro, organizador do mencionado trabalho acadêmico, juntamente com os

docentes Ignacy Sachs e Jorge Wilheim, que: "Hoje, a consolidaç ío democrática

exige novos laços entre as esferas autônomas da sociedade e as instituições políticas

para exercer o controle social das políticas públicas e contribuir para sua renovação't.Y

Mencione-se a propósito desse projeto, a sugestão do também professor Ives

Gandra Martins, de que: "No Brasil, o poder local poderia ser apenas o Federal, em

nível de normas gerais e condução de assuntos nacionais, e o poder municipal, com

descentralização administrativa real, pois este é o único capaz de atender ao cidadão que

nele mora. A estrutura intermediária dos Estados, que apenas encarece o custo político

do país, é absolutamente prescindível, pelo menos no Brasil".53 É irreal a possibilidade

de se acabar com os Estados-membros para buscar uma ordem nacional íntegra, apenas

com a existência institucional dos municípios e visando a uma economia na rubrica do

'custo político'. A sugestão contribuirá para afugentar de vez os fantasmas do

separatismo 54.

50 PINHEIRO, Paulo Sérgio. op. cito p. 264.
51 ALENCASTRO, Luiz Felipe. O trato dos viventes. op. cito p. 291
52 PINHEIRO. Paulo Sérgio. op. cito p. 262-390.
53 MARTINS. lves Gandra da Silva. O Estado do futuro. p. 27.
54 ANDRADE. Manoel Correia de. As raizes do separatismo: os desequilibrios do desenvolvimento regional.
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Alinhadas essas concepções, muito variadas por sinal, não se pode esquecer

a orientação de Celso Furtado que vale igualmente para a criação das estruturas políticas

e não só econômicas, com as quais se pretende criar o clima para a fecundação de um

projeto nacional de revitalização do federalismo no Brasil. Trata-se de desvendar os

segredos para a superação das, aparentemente, irredutíveis desigualdades sociais. Eis o

que pensa Gilberto Dupas, coordenador da área de Estudos Avançados da Universidade

de São Paulo:

"Quanto à distribuição de renda (coeficiente GlNI), apenas Serra Leoa,
Jamaica, República Centro-Africana, Guatemala e Paraguai têm grau
de desigualdade igualou maior que o Brasil (...). As circunstâncias da
globalização e a condição para fazer da inserção também uma fonte de
ganhos de competitividade e graus de liberdade para o
desenvolvimento econômico - e não apenas um fato determinante de
aumento de desemprego e de instabilidade - exigem cada vez mais a
tomada de consciência do caráter específico de cada país e da
necessidade de manter a mobilização em torno de uma concepção de
projeto nacional viável, acoplado a um discurso político que possa ser
entendido pela população e que recupere um mínimo de entusiasmo
nacional. Abandoná-Io, imaginando que os cidadãos irão se conformar
a estar entregues unicamente à liberdade negativa das forças de
mercado, e que elas darão conta do crescimento equilibrado do país,
pode significar um sério risco de retrocesso econômicc e
institucional".55

Será que se resolve essa complexa equação apenas com democracia? Será

que, ao contrário, terá o Brasil que percorrer todo o caminho traçado por seu destino e

que prevê a decifração do enigma somente após nossa revolução burguesa e depois de

um brutal processo de ruptura? Os historiadores e sociólogos indicam a natureza de

cada personagem nessa odisséia, porém só o tempo, os estadistas, sabe; ão c onvocar os

juristas certos para a enorme tarefa.

55 DUPAS, Gilberto. Os grandes desafios da economia gtobattzada. op. cit. p. 453,455.
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Desde o início, a análise da estrutura institucional do federalismo

identificou um componente ideológico que ainda hoje repercute, entranhado na cultura,

nos processos fundamentais do país e nas relações inter-pessoais. A ordem

escravocrata permeia a matriz sócio-político-jurídica do Brasil e sua persistência é uma

das razões que dificultam a transformação da sociedade e a demc .ratização das

instituições.

Sem dúvida, copiar o modelo federativo sem compreender o projeto

estratégico que o acompanhava, não só desmoralizou a República como sinalizou à

sociedade um regime de esperteza, reserva de domínio e patrimonialismo.

A esse respeito, reporte-se à História, para ressaltar que a titularidade no

novo ordenamento, deixava de ser reconhecida aos indivíduos, passando direto para os

oligarcas provincianos que dali em diante tinham com que se divertir e mandar.

o federalismo foi, aSSIm, uma festa nas províncias as quais,

transformadas em Estados com a Proclamação da República, ficaram impedidas de

sentar-se à mesa principal com os cafeicultores de ltu.

Por outro lado, o processo da passagem da Monarquia unitária para a

República Federativa, seria provavelmente, incompreensível, caso esquecêssemos o

debate sobre a descentralização administrativa, que visava modernizar o Estado

brasileiro, porém esquecia que o fulcro dessa questão representava um importante

pressuposto para o federalismo.

Igualmente buscou-se relacionar a estrutura do Estado com os processos

de desenvolvimento econômico, com a 'democracia possível' dos oligarcas, e com a

qualidade das instituições. Assim colocada, a revisão crítica da formação política e do



desenvolvimento jurídico do federalismo brasileiro, abre, no plano teóri o. novas

questões, ilumina velhos temas, sugere ampla gama de estudos.

Espera-se que esta dissertação tenha contribuído para ajudar a enten er

essa quase insolúvel equação, que é o sistema federativo do Brasil. De vodo modo

demonstrado que esse federalismo a ser re-pactuado, terá que se comproi.ieter om

políticas governamentais tendentes a incluir todos os brasileiros, sem exceção. no

enorme mercado da décima-quarta ou décima-quinta economia do planeta.

Todo esse esforço coletivo, aliás, exige, consoante demonstração que e

acaba de empreender, uma radicalização democrática, com especial atenção aos recém

proclamados direitos republicanos.

É indispensável, entretanto, em um mundo onde o conceito de soberania

se altera, que os brasileiros despertem para as novas estratégias que se armam por

dentro da chamada 'mundialização ', fato que ameaça a capacidade dos sistemas

políticos de tomarem decisões com eficácia e coerência.

Assim, é mister que se conheça a natureza do federalismo bra ileiro, sua

inadequação com instituições que confundem privilégios com prerrogativas, em um

quadro de aviltante desigualdade social. A discussão em torno de um projeto nacional

estratégico que garanta a presença brasileira no centro da Civilização, talvez possa

significar 'jazer a democracia funcionar para as pessoas comuns'.

Este é o desafio para os próximos vinte anos, prazo que a Nação

brasileira dispõe para extirpar as raízes da desigualdade projetadas por um capitalismo

que se obrigará a incorporar dados irrecusáveis da realidade sócio-política em uma

dimensão onde se movimentam sujeitos jurídicos reconhecidos formalmente como

iguais,

o princípio federativo, por conseguinte, está comprometido com

solidariedade; com uma radical revisão constitucional que redefina as f inções do
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Estado; com um projeto estratégico nacional republicano e com uma soriede íe na qual

o ordenamento seja aplicado sem qualquer restrição pessoal ou de qualquer OJ demo

Para tanto, deverá o modelo ser reexaminado para poder ser

compatibilizado com as necessidades do país e com seus anseios.

Foi este o foco desta pesquisa.
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