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A definição de um novo equilíbrio federativo, a partir do rearranjo institucional
das atribuições e competências das unidades da Federação, será condição
indispensável para garantir o sucesso das reformas tributária, fiscal e
administrativa e promover uma estabilidade econômica e social mais duradoura
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A

polêmica sobre o uso do
cinto de segurança, que ali-
mentou os meios de co-

municação de cidades como Belo
Horizonte e São Paulo, no ano pas-
sado, serviu para tornar pública uma
discussão que não pode mais ser
adiada: a necessidade de se repensar
o modelo da federação brasileira,
procurando-se um novo patamar de
equilíbrio entre as competências da
União, dos estados, do Distrito Fe-
deral e dos municípios. Afinal, ape-
sar de alguns juristas questionarem
a constitucional idade das leis muni-
cipais que tornaram obrigatório o
uso do cinto, o fato é que vereado-
res e prefeitos romperam as amarras
legais e ousaram enfrentar, na práti-
ca, o desafio de questionar os
parâmetros do nosso federalismo.

O debate é complexo, e o trata-
mento da questão comporta
enfoques diversos, às vezes antagô-
nicos, devido aos conflitos de inte-
resses entre a União e os estados-
membros. É natural que o federalis-
mo, que antes demais nada é divisão
de poder, gere conflitos de poder.

O tema, que tem motivado

estudos dos mais renomados juris-
tas do país, aparece no bojo de toda
uma discussão sobre o papel do
Estado. A realidade mostra que é
necessário rever as atribuições do
Estado, não apenas nos estreitos
limites colocados pela concepção
neoliberal, que prega a redução do
poder público ao chamado "Estado
mínimo". Não se trata de, simples-
mente, enxugar a estrutura admi-
nistrativa e delegar à iniciativa pri-
vada a execução de serviços antes a
cargo da máquina pública. Para fa-o
zer face às exigências colocadas
pela modernidade, é fundamental
inaugurar novas perspectivas para a
intervenção governamental, adap-
tando-se o Estado às circunstâncias
da realidade. E, aí, torna-se impres-
cindível o exame das condições em
que se encontra o federalismo no
país, a forma como o Estado se
organiza e se manifesta juridica-
mente.

Essa otimização da intervenção
estatal, através de um novo equilí-
brio federativo, é considerada, por
juristas e estudiosos, condição sine
qua non para a viabilização das

reformas tributária, fiscal e adminis-
trativa, imprescindíveis para pôr fim
ao déficit público e permitir uma
estabilidade econômica duradoura
no país.

Modelo - O modelo federativo
enfrenta problemas por toda parte.
Entre os fatores dominantes naquilo
que poderia ser chamado de "crise
federativa" em âmbito mundial, es-
tão o processo de globalização da
economia, que faz com que as arti-
culações financeiras e econômicas
escapem ao controle dos estados
nacionais, e as manifestações sepa-
ratistas de conteúdo cultural e ideo-
lógico, que atuam como força
desagregadora da unidade nacional.

Na opinião do professor José
Alfredo Baracho, da Faculdade de
Direito da UFMG, a estrutura do
Estado federal apresenta alguns
pontos invariáveis, independente-
mente dos exemplos históricos de
federalismo: divisão de poderes en-
tre União e estados-membros. equi-
líbrio dapluralidade com a unidade;
limites à descentralização, de modo
aevitara dissolução da comunidade
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jurídica nacional; soberania do Es-
tado perante as demais pessoasjurí-
dicas de direito internacional; pree-
minência da Constituição Federal,
de onde deriva a validade das or-
dens jurídicas estaduais; e sistema
de repartição de competências, do
qual resultam relações de coorde-
nação e participação entre a União
e os estados-membros. Outro fa-
tor é a composição do Congresso
Nacional por bancadas provenien-
tes dos estados, em número razo-
avelmente proporcional às respec-
tivas populações, embora haja
distorções.

Complicadores - No caso bra-
sileiro, alguns complicadores
socioculturais tomam mais comple-
xo o arranjo institucional que per-
mite a convivência entre o núcleo
central e os núcleos regionais da
federação. Aqui, a adoção do fede-
ralismo foi uma iniciativa importada
de um sistema alienígena, e não
fruto da experiência política nacio-
nal. Ao contrário do que aconteceu
nos Estados Unidos, onde a inde-
pendência com relação ao coloniza-
dor inglês se deu pela luta articulada
das 13 colônias, cada qual desejosa
de autonomia e soberania conjunta

no cenário internacional, no Brasil o
federalismo não brotou esponta-
neamente e ainda teve que vencer
fortes resistências. A colonização
portuguesa, que nos legou notável
tradição de união nacional, em
contrapartida nos deixou o fardo
pesado de uma concepção unitária
de Estado,algo incompatível com a
dimensão continental de nosso ter-
ritório e a heterogeneidade de cul-
turas que nele existem.

Num país como o Brasil, admi-
nistrar significa descentralizar. Mas
a verdade é que isso só tem existido,
de fato, nos discursos e nos enun-
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ciados formais da lei. Os exemplos
de políticas de descentralização são
raros. E a mentalidade centralizadora
tem como conseqüências o pa-
ternalismo e a política do "pires na
mão", praticada pela totalidade dos
estados. inclusive por São Paulo,
como no episódio da intervenção no
Banespa.

Constituição - Mesmo
depois da Constituição de
88, que buscou avançar rumo
à descentralização política,
administrativa e financeira,
resgatando a autonomia dos
estados-membros solapada
pelo regime autoritário inau-
gurado em 64, o federalis-
mo brasileiro ainda está lon-
ge do ideal. Ninguém dis-
corda de que o modelo fede-
rativo vigente precisa ser
aprimorado, para que os es-
tados possam ter participa-
ção mais efetiva na defini-
ção dos objetivos nacionais
comuns.

Entre as principais no-
vidades da Constituição de
88, está o reconhecimento dos mu-
nicípios como entidades integrantes
da federação, com autonomia polí-
tico-administrativa, ao contrário de
outras federações, em que o municí-
pio é tido como circunscrição
territorial meramente administrati-
va.

Os conflitos que caracterizam o
quadro atual da federação brasileira
são muitos. Dentre eles, destaca-se
a oposição entre estados e municí-
pios, por um lado, e o governo
federal, por outro, na disputa por
recursos tributários. Isso, sem falar
na "guerra fiscal" entre os estados-

membros. Além disso, a descen-
tralização levada aefeito pela Cons-
tituição de 88 funciona como um
fator de desagregação do pacto fe-
derativo, pois não tem conseguido
atender aos diferentes interesses
regionais.

Outro conflito importante é o
que tem origem na desigualdade da

representação das unidades
federadas na Câmara federal, fazen-
do com que estados do Norte e do
Nordeste sejam super-representa-
dos. distorcendo a federação.

Competências - A redefinição
do federalismo brasileiro não se es-
gota na reforma tributária ou na
correção da representação no Con-
gresso Nacional. É preciso rever a
distribuição de competências
legislativas, fortalecendo-se os
Legislativos estaduais.

Assim, é hora de "dar a César o
que é de César", fazendo com que a

União fique com as matérias em que
predomina o interesse geral ou na-
cional, os estados assumam as ques-
tões de interesse regional e os muni-
cípios cuidem do que é de interesse
local. O que não quer dizer que essa
repartição de competências seja algo
simples, pois, certamente, não é ta-
refa das mais fáceis distinguir entre

o que é de interesse geral e o
que é de interesse regional ou
local.

Os deputados estaduais re-
clamam, com freqüência, do
fato de que assuntos sobre os
quais há uma multiplicidade
de interesses regionais, como
desapropriação de terras, não
são tratados sob o prisma das
peculiaridades dos estados.
Do mesmo modo, questões
como trânsito e transporte,
que deveriam motivar inter-
venções mediante leis especí-
ficas para solucionar proble-
mas locais, fogem da compe-
tência legislativa de estados e
municípios.

Outro exemplo de falta de
autonomia das esferas esta-

dual e municipal está nas normas
que regem o serviço público. Os
governantes são unânimes em apon-
tar a necessidade de se reformar a
máquina pública, mas reclamam da
incapacidade de se adequar a admi-
nistração às necessidades próprias
de cada caso. Para isso, dizem, seria
preciso retirar da Constituição Fe-
deral os dispositivos que tratam dos
servidores, exceto aqueles que se
referem à aposentadoria. Há quem
peça, também, que assuntos como
as diretrizes e bases da educação
sejam excluídos da área de compe-
tência privativa da União.
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Essa excessiva centralização re-
flete, também, a eterna desconfian-
ça da União em relação aos poderes
locais. Sob o pretexto de produzir
normas gerais válidas para todo o
território nacional, os deputados
federais e senadores acabam tecen-
do minúcias sobre matérias que de-
veriam ser da alçada dos estados.

Toda essa po-
lêmica em torno do
federalismo está
permeada de um
sem-número de ou-
tras discussões.
como relação entre
os Poderes, sistema
político-eleitoral -
sobretudo a questão
do voto distrital - e
representação parti-
dária. A sociedade
organizada, a exem-
PIO  dos prefeitos no
caso do cinto de se-
gurança, tem pela
frente o desafio de
enfrentar esse deba-
te na busca de uma
federação eficiente.
em que todos os componentes dis-
ponham dos meios necessários à
sua auto-organização. É o profes-
sor Baracho quem ensina: "A orga-
nização e aestabilidade da Repúbli-
ca brasileira, sob a forma de federa-
ção, dependem da repartição de
competências, da harmonia de Po-
deres entre os entes que a com-
põem, através do jogo coordenado
e normal destas entidades".

Seminário -A discussão so-
bre o federalismo começa a ganhar
corpo entre os parlamentares. Pre-
sidentes e representantes de 17 As-

sembléias Legislativas e membros
da National Conference of Stare
Legislatures (NCSL), entidade que
congrega corpo técnico e parlamen-
tares dos Legislativos estaduais nor-
te-americanos, participaram, no úl-
timo mês de novembro, na Assem-
bléia de Minas, do Seminário "Bra-
sillEstados Unidos: Federalismo e

Fortalecimento dos Legislativos Es-
taduais". O evento, promovido pelo
Colegiado de Presidentes das As-
sembléias Legislativas do Brasil e
pela NCSL, serviu para parlamenta-
res e técnicos das assembléias tro-
carem experiências e identificarem
ações conjuntas com vistas ao aper-
feiçoamento e à consolidação do
regime democrático.

Para o presidente da Assem-
bléia de Minas e coordenador na-
cional do Colegiado de Presidentes,
deputado Agostinho Patrús, a pre-
sença maciça no seminário mostrou
que já existe a consciência nítida da

necessidade de fortalecimento dos
Legislativos estaduais e da urgência
de se repensar o pacto federativo na
busca de um modelo que propor-
cione maior equilíbrio e gover-
nabilidade à nação. "A história con-
sagrou a excelência do Estado
federado sobre o modelo unitário
em que o poder central, distante das

realidades locais e
do contato contí-
nuo com o povo,
não tem condições
de oferecer solu-
ções diferenciadas
que respeitem o
modo de ser pró-
prio decadacomu-
nidade". analisa
Patrús.

Enaltecendo o
modelo americano.
em que "a separa-
ção dos Poderes e
o federalismo uni-
ram-se para cons-
tituir um sistema
político no seio do
qual a democracia
adquire sua expres-

são máxima", Patrús lembra que a
separação dos Poderes é um dos
pilares que sustentam os regimes
autenticamente democráticos e que,
quanto mais consagrada nas práti-
cas e nas tradições, maior será o
espaço que se abre para as liberda-
des fundamentais e para o exercício
pleno da cidadania. "Mas esse ideal
só encontrará efetividade onde hou-
ver um Legislativo forte o bastante
para exercer com eficácia suas fun-
ções essenciais, com capacidade su-
ficiente para dar respostas adequa-
das às demandas da sociedade",
observa.

PATRÚs: Já existe a consciência da importância de se repensar o pacto federativo
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