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A
discussão sobre o papel
do Estado ganha cada
vez mais adeptos e im-
põe-se como premissa
fundamental para cami-

nharmos rumo à solução definitiva
dos problemas estruturais brasileiros.
A propalada falência dos modelos
tecnoburocráticos hipertrofiados,
como o �nacional-populismo�, na
América Latina, e o �socialismo real�,
na Europa do Leste, tem ocasionado
certa perplexidade e uma impressão
� ilusória, frise-se � de vitória termi-
nal das concepções neoliberais, com
a conseqüente redução do poder
público ao chamado �Estado míni-
mo�.

Todavia, imaginar que um siste-
ma econômico possa impor-se de
modo imutável e inexorável signifi-
caria admitir que a História chegou
ao fim e o homem perdeu sua
criatividade. Urge repensar o Esta-
do, sim, como exige a sociedade por
intermédio dos mais variados seg-

NOVO PACTO

mentos. Mas não com o propósito
de, simplesmente, diminuí-lo em sua
aparatosa estrutura administrativa ou
no seu talvez excessivo campo de
atuação, sem enfrentar outros aspec-
tos também cruciais na determina-
ção da ineficácia de suas ações.

É fundamental inaugurar novas
perspectivas para a intervenção go-
vernamental, adaptando-se o Estado
às circunstâncias globais e ao senti-
do do bem comum na atualidade.
Nesse passo, adquire realce o exa-
me das condições em que se encon-
tra o federalismo pátrio, a espinha
dorsal do Estado brasileiro e a for-
ma como este se organiza e se ma-
nifesta juridicamente.

Discutir e avaliar o equilíbrio fe-
derativo é tarefa das mais úteis e re-
levantes quando a preocupação que
impera é a de otimizar a intervenção
estatal, tornando-a mais célere, me-
nos onerosa e integralmente compro-
metida com o interesse público. Es-
miuçar o sistema de competência
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constitucionalmente definido está
longe de ser filigrana jurídica ou éti-
ca política. Trata-se, isso sim, de con-
dição sine qua non para a
viabilização das reformas tributária,
fiscal e administrativa, consideradas,
pela generalidade dos economistas,
imprescindíveis para pôr fim ao dé-
ficit público e ensejar uma estabili-
dade econômica duradoura em nos-
so país.

O tratamento da questão do fe-
deralismo comporta, evidentemente,
enfoques diversos e, às vezes, anta-
gônicos, pois há, subjacente, senão
um conflito, ao menos uma natural
diversidade de interesses da União
e dos Estados-membros. Como as-
severa Luis Sanches Agesta, emérito
constitucionalista espanhol, por ser
uma divisão de poder, engendra o
federalismo uma possibilidade de
conflitos de poder. O conflito tende
por isso a ser decidido por órgão
judicial encarregado de interpretar a
Constituição. Visto que o federalis-
mo é, antes de mais nada, uma divi-
são de poder, passemos a nos ocu-
par daquilo que o caracteriza.

A República Federativa é uma
forma de Estado bastante complexa
em que, abstratamente, superpõem-
se ordens jurídicas distintas, com
esfera de incidência própria e não
hierarquizadas, graças à diferencia-
ção do seu âmbito normativo, ou
seja, da materialidade das leis que
compreendem e da territorialidade
a que se limita sua aplicação.

O emérito constitucionalista Raul
Machado Horta aponta a autonomia
do Estado-membro como elemento
essencial à configuração do Estado
federal; entretanto, salienta que as
�dificuldades despontam quando se
busca precisar o conceito da auto-
nomia, revelar o seu conteúdo e dar
a noção do princípio essencial da
organização federal�. A autonomia é
estabelecida por meio de critérios
que lhe dão significado distinto em
face de conceitos outros como os de
autarquia e descentralização. Nesse

sentido, a autonomia não é simples
desdobramento da atividade estatal
a ser exercida por órgãos ou áreas
incumbidas de realizar determinadas
atribuições. Constitui-se de uma
pluralidade de ordenamentos, reves-

tindo de organização própria os cen-
tros territoriais de atividades jurídi-
ca, política e social. Autonomia é,
pois, expressão do poder estatal.

Acrescentaríamos às palavras do
eminente Raul Machado Horta as
seguintes:

O Estado-membro, na justa me-
dida de sua autonomia, não é mero
executor, em âmbito regional, de
quaisquer planos nacionais. É sujei-
to histórico, responsável por seus
próprios rumos e deve estar apto a
definir, singularmente, seu modus

operandi, sua estrutura administrati-
va e as relações funcionais e
organizacionais a ela inerentes. A
existência da União só se legitima

quando pressupõe o pacto federati-
vo consubstanciado na Constituição,
com a renúncia de cada Estado-mem-
bro à soberania própria em prol da
soberania conjunta, aliada à afirma-
ção da autonomia e da singularida-
de jurídicas, que se materializam pelo
exercício de competências peculia-
res, cujas quantidade e qualidade não
podem ser de tal ordem que trans-
formem a divisão de poder em mera
ficção.

Cabe aduzir, nesse passo, os es-
clarecimentos sábios do eminente
jurista Hans Kelsen, formulador do
�normativismo lógico� e um dos
maiores estudiosos do Estado neste
século. Segundo ele, o Estado fede-
ral apresenta um elevadíssimo grau
de descentralização, todavia compa-
tível com a existência de uma co-
munidade jurídica constituída pelo
Direito nacional.

A ordem jurídica de um Estado
federal é composta de normas cen-
trais, válidas para todo seu territó-
rio, e de normas locais, que vigoram
somente nos territórios dos Estados-
membros. A competência legislativa
é, pois, compartilhada por uma au-
toridade central e várias autoridades
locais. Reconhece o autor que, nes-
te ponto, há uma grande semelhan-
ça entre a estrutura de um Estado
federal e a de um Estado unitário
subdividido em províncias autôno-
mas. O que então distinguiria um do
outro? Trata-se, precisamente, da
maior ou menor amplitude das ma-
térias sujeitas à legislação dos Esta-
dos-membros.

A estrutura do Estado federal,
como ensina o professor José Alfredo
de Oliveira Baracho, apresenta al-
guns pontos invariáveis, indepen-
dentemente dos exemplos históricos
de federalismo:

� divisão de poderes entre União
e Estados-membros, de modo que
se estabeleça entre eles um vínculo
de coordenação e independência;

� equilíbrio da pluralidade com
a unidade;
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� limites à descentralização, de
modo que se evite a dissolução da
comunidade jurídica nacional;

� soberania do Estado perante as
demais pessoas jurídicas de direito
internacional, sendo que tal atributo
não é conferido individualmente aos
Estados-Membros, mas à comunida-
de jurídica nacional;

� preeminência da Constituição
Federal, donde promana a validade
das ordens jurídicas estaduais;

� sistema de repartição de com-
petências, do qual resultam relações
de coordenação e participação en-
tre a União e os Estados-membros.

A composição do Congresso Na-
cional por bancadas provenientes
dos Estados, em número razoavel-
mente proporcional ao respectivo
contingente eleitoral, embora haja
distorções, é também fator digno de
nota.

No que concerne aos sistemas de
repartição de competência, os
doutrinadores são unânimes em afir-
mar que está aí a pedra de toque de
cada modelo. Diagnosticam-se basi-
camente três formatos, que, em últi-
ma análise, resumem-se em dois ti-
pos. Em um deles, detalham-se
exaustivamente as atribuições dos
Estados-membros e da União; em
outro, detalham-se as atribuições de
um ou outro ente federativo, deixan-
do-se a competência residual, ou
seja, a relativa às matérias omitidas,
para o ente não contemplado com
lista taxativa.

O modelo brasileiro, à luz do art.
21 e seguintes da Constituição Fe-
deral, evidentemente adotou o se-
gundo critério, optou por listar as
atribuições da União, reservando aos
Estados a competência residual, além
daquelas chamadas de concorrentes.
Fê-lo, contudo, de modo tão
abrangente que, talvez, o resíduo
acabe sendo meramente hipotético.
Esboçado o conceito de federalismo,
como construção doutrinária, avan-
cemos no exame da espécie brasi-
leira.

Alguns complicadores sociocul-
turais tornam ainda mais complexo,
entre nós, o arranjo institucional que
permite, teoricamente, a convivên-
cia harmoniosa entre o núcleo cen-
tral e os núcleos regionais de poder.

Em primeiro lugar, é de se ressaltar
o fato de que a adoção constitucio-
nal do federalismo decorreu, no Bra-
sil, antes do transplante de sistema
alienígena do que da experiência
política nacional. Ao contrário do
que sucedeu nos Estados Unidos da
América, onde a independência em
face do colonizador inglês se deu
pela luta articulada das 13 colônias,
cada qual desejosa tanto de sua pró-
pria autonomia quanto da soberania
conjunta perante o concerto das na-
ções, no Brasil, o federalismo não
brotou espontaneamente e talvez por
isso tarde tanto a vingar. Se, por um
lado, a colonização portuguesa nos
legou notável união nacional, por

outro, deixou-nos o fardo pesado de
uma concepção unitária de Estado,
incompatível com a dimensão conti-
nental de nosso território e a cres-
cente heterogeneidade das culturas
que nele existem.

A tradição unitária no Brasil per-
durou até o advento da República e
a promulgação da Constituição de
1891, de modo que a antiga forma
de Estado marcou o quadro dos pou-
cos séculos de nossa experiência
histórica desde o descobrimento. É
despiciendo lembrar que as mudan-
ças jurídicas, sobremodo as
institucionais, não são prontamente
acompanhadas das correspondentes
alterações socioculturais. Estas de-
mandam tempo, educação,
reafirmação dos nossos valores pro-
clamados e denotação inequívoca de
suas vantagens quanto à eficácia
política.

Administrar pressupõe, como
bem sabe qualquer executivo de
sucesso, descentralizar.

O valor da descentralização, en-
tretanto, só tem estado presente en-
tre nós, via de regra, nas palavras
fáceis dos discursos e nos enuncia-
dos formais da lei. Poucas iniciati-
vas merecem ser notadas quanto à
implementação de políticas de
descentralização. Ao revés, a men-
talidade centralizadora esteve presen-
te nos períodos colonial, imperial e
republicano, impedindo, nesta últi-
ma quadra, que o federalismo alças-
se vôos mais elevados e demonstras-
se cabalmente sua superioridade
como forma de Estado.

Numerosos vícios decorrem des-
sa mentalidade. Talvez o mais per-
nicioso seja o paternalismo, a políti-
ca do �pires-na-mão�, praticada ver-
gonhosamente por inúmeros Esta-
dos, senão por todos, redundando
no inevitável amesquinhamento de
sua autonomia.

A ascendência dos poderes fede-
rais sobre as demais esferas de po-
der foi, na visão de muitos estudio-
sos, desencadeada pela gradativa
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transformação das funções do Esta-
do neste século. Raul Machado Hor-
ta, citando K. C. Wheare e outros
autores, ensina que a depressão eco-
nômica, o crescimento dos serviços
sociais e a revolução tecnológica fi-
guram entre as causas que explicam
o crescimento dos poderes federais.

A substituição do Estado liberal
pelo Estado intervencionista está,
assim, na raiz dos fatores que leva-
ram ao retraimento das autonomias
estaduais. Essa transformação pode
ser facilmente observada ao confron-
tar-se a Carta Política de 1891, influ-
enciada pelos princípios liberais, com
a de 1934, que marca o início do
Estado social no Brasil. A primeira
conferia aos Estados-membros, à
época dominados pelas forças
oligárquicas, uma ilimitada capaci-
dade de auto-organização, com um
amplo leque de competências
legislativas, ao passo que a outra
introduziu os mecanismos constitu-
cionais que propiciaram a hegemonia
da União sobre os poderes
subnacionais, estreitando, assim, as
prerrogativas dos Estados-membros.
As Cartas Políticas que se seguiram
tampouco foram aptas a implantar
no País um federalismo pleno.

O federalismo da conjuntura
atual ainda está longe de atingir a
excelência, mesmo com o advento
da democrática ordem constituci-
onal de 1988. Buscando pôr termo
à tradição centralista que caracte-
riza a história política brasileira, a
Constituição de 1988 instaurou um
processo de s ign i f ica t iva
descentralização política, adminis-
trativa e financeira, resgatando os
Estados-membros da grave fragili-
dade institucional vivenciada du-
rante o regime instalado com o
Golpe de 64. Resta, no entanto,
aprimorarmos o modelo federati-
vo vigente, erigindo-o em um ver-
dadeiro instrumento de participa-
ção pluralista e harmoniosa dos en-
tes federados na definição dos ob-
jetivos nacionais comuns.

Entre as novidades inseridas pela
Magna Carta, afigura-se o reconhe-
cimento do Município como entida-
de integrante da Federação. Alçado
à nova condição, teve reconhecida
sua importância histórica para a po-

lítica do País, importância essa assi-
nalada por Orlando Carvalho, que
disse ter sido a prática do governo
local o eixo da política brasileira em
todos os tempos. Em atenção a isso,
o constituinte de 88 achou por bem
criar um federalismo peculiar, confi-
gurado por três esferas governamen-
tais. Essa perspectiva, sob a qual o
Município é considerado no nosso
sistema jurídico, com sua ampla au-
tonomia político-administrativa, vem
apontar as diferenças de outras fe-
derações em que é tido como cir-
cunscrição territorial meramente ad-
ministrativa.

Tendo em vista esse novo qua-
dro federativo, tentaremos apontar-

lhe as possíveis falhas e, quem sabe,
contribuir com propostas que o aper-
feiçoem no âmbito dos debates so-
bre as reformas constitucionais de
que ora se cogita. Ressaltamos que
o faremos de forma sucinta, até mes-
mo simplista, visto que o tema ad-
mite uma abordagem bastante am-
pla e complexa, sobretudo se consi-
derarmos que muitos autores reco-
nhecem a existência de uma �crise
federativa� em âmbito mundial.

Entre os fatores determinantes
dessa crise, desponta, como o mais
genérico, o processo de globalização
da economia, em cujo contexto as
articulações financeiras e econômi-
cas escapam ao controle dos Esta-
dos nacionais. Pesam, ainda, as ma-
nifestações separatistas de predomi-
nante conteúdo cultural e ideológi-
co, que atuam como força
desagregadora da unidade nacional.

Além disso, vislumbra-se a ten-
dência, cada vez mais crescente, de
valorizar-se um federalismo em ba-
ses regionais. Entre nós, Paulo
Bonavides propõe a autonomia re-
gional como forma de se reduzir as
grandes disparidades socioeco-
nômicas que ocorrem no território
brasileiro. Trata-se, sem dúvida, de
moderna concepção para a constru-
ção de uma nova estrutura
federalista, capaz de rever, com van-
tagem, o modelo clássico co-
mumente adotado.

Concentremo-nos, porém, de
agora em diante, em fatores que
comportem soluções mais imedia-
tas para o abrandamento da crise
federativa pátria. É importante,
para tanto, tecermos um pequeno
quadro sobre as características dos
conflitos que grassam na Federa-
ção brasileira.

Em congresso promovido pelo
Fundap e pelo Iesp em São Paulo,
no qual se discutiram profundamente
os problemas da nossa Federação,
os eminentes expositores foram qua-
se unânimes em apontar três carac-
terísticas básicas do conflito federa-
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tivo atual, as quais foram definidas
com muita clareza pelo professor Rui
de Brito Alvares Affonso: a
horizontalização da disputa, a sua
generalização e a descentralização.

Explica o professor, referindo-se
ao confli to horizontal,  que a
descentralização fiscal e política pro-
movida desde a década passada pro-
piciou uma disputa por recursos tri-
butários, opondo Estados e Municí-
pios ao governo federal. Atualmen-
te, sem que este conflito vertical te-
nha desaparecido, adquirem cada
vez maior importância os conflitos
entre os Estados e entre os Municí-
pios, como se pode observar da atu-
al �guerra fiscal�, empreendida pe-
los Estados-membros.

A generalização ocorre devido ao
fato de que os conflitos, anteriormen-
te centrados nas disputas por recur-
sos tributários, hoje alcançam novas
dimensões, sobretudo no plano po-
lítico.

Por fim, ele aponta a própria
descentralização, levada a efeito pela
Carta de 88, como um fator de desa-
gregação do pacto federativo atual,
uma vez que, feita de maneira
desordenada, não tem sido apta a
atender aos diferentes interesses re-
gionais.

Concordamos com as considera-
ções feitas pelo ilustre professor, aqui
apresentadas de forma breve e su-
cinta.

Torna-se evidente a necessidade
de pensarmos uma descentralização
que atenda aos propósitos do fede-
ralismo cooperativo, voltado para o
efetivo fortalecimento da autonomia
das entidades federadas periféricas
e para a participação destas na for-
mulação de uma política de desen-
volvimento nacional capaz de redu-
zir as grandes disparidades econô-
micas interregionais, pondo um fim
aos conflitos delas decorrentes.

Dadas as diversas realidades
conjunturais do País, no qual muitas
regiões carecem de qualquer base
estrutural, a ponto de sobreviverem

numa total dependência da União,
não se requer do governo federal
uma intervenção meramente
tutelatória, mas, sim, novas manei-
ras de intervenção que
instrumentalizem os entes federados

com os meios necessários à promo-
ção do autodesenvolvimento. Nesse
sentido, é oportuno trazer à colação
os ensinamentos do professor José
Alfredo de Oliveira Baracho: �A or-
ganização e a estabilidade da Repú-
blica brasileira, sob a forma de Fe-
deração, dependem da repartição de
competências, da harmonia de po-
deres entre os entes que a compõem,
através de um jogo coordenado e
normal destas entidades. (...) A Fe-
deração deve partir para a definitiva
conciliação com a multiplicidade de
interesses que têm as unidades
territoriais que gozam de autonomia
política e administrativa, através da
efetiva capacidade de

autoorganização, auto-governo e
auto-administração�.

É com esse espírito que,
centrados nos aspectos políticos da
questão, levamos à consideração dos
leitores algumas propostas, que pen-
samos ser importantes no processo
de revisão do chamado �pacto fede-
rativo�.

Nesta seara, insere-se a reforma
tributária. É inegável que a Carta
Política de 88 promoveu uma consi-
derável descentralização de receitas,
atenuando um pouco os problemas
de natureza financeira dos Estados
e, principalmente, dos Municípios.
A criteriosa repartição de competên-
cias tributárias deve ser, acreditamos,
o pressuposto essencial para o for-
talecimento da autonomia das enti-
dades federadas, uma vez que está
alicerçada em tomadas de decisão
particularizadas em função das pe-
culiaridades locais, sem prejuízo de
uma política central voltada para o
desenvolvimento integrado do con-
junto da Nação.

À proximidade de uma reforma
tributária que há muito se almeja, já
que as soluções adotadas pelo cons-
tituinte de 88 ainda não se firmaram
a contento, é oportuno ressaltar que
as iminentes alterações não poderão
importar prejuízos no tocante às re-
ceitas estaduais, caso em que ficaria
configurado um grande retrocesso no
processo descentralizador promovi-
do pela ordem constitucional em vi-
gor. Mais eficaz, já o dissemos, é uma
federação na qual os componentes
disponham de todos os meios ne-
cessários à sua auto-organização.

A crise fiscal da União tampouco
pode servir de pretexto a medidas
centralizadoras, ensejando sim, para
contorná-la, uma realista
redistribuição dos encargos e respon-
sabilidades entre os demais integran-
tes da Federação, de modo que se
avance rumo à redução da depen-
dência dos Estados e dos Municí-
pios em relação à União. Eis aí a al-
ternativa viável para eliminar-se de
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vez o paternalismo federal e alterar-
se definitivamente a maneira pela
qual ocorrem as disputas políticas em
torno de benesses financeiras con-
cedidas pelo poder central.

Que fique claro, porém, que a
assunção de maiores obrigações pe-
las esferas subnacionais deve fazer-
se acompanhar de uma decisiva al-
teração dos dispositivos constitucio-
nais pertinentes às suas competên-
cias materiais e legislativas e de um
substancial alargamento de suas re-
ceitas. Todavia, a redefinição do fe-
deralismo brasileiro não se esgota na
reforma tributária. É preciso rever,
também, a exacerbação de compe-
tências legislativas atribuídas à União
e a evidente compressão dos pode-
res legislativos estaduais, agravada
ainda mais diante das novas prerro-
gativas dos Municípios.

Apesar dos avanços produzidos
pela Carta de 88 no tocante à distri-
buição de competências legislativas
às entidades periféricas, percebe-se
uma grande disposição dos poderes
federais em editar normas que qua-
se sempre resvalam para a esfera do
que deveria ser da alçada estadual.
Tal fato pode ser explicado pela tra-
dicional postura tutelatória assumi-
da pela União e pela eterna descon-
fiança desta em relação aos poderes
locais. Assim é que, sob o pretexto
de se editar normas gerais válidas
para todo o território nacional, os
legisladores federais acabam tecen-
do minúcias sobre determinadas
matérias, sem nada a reservar aos
Estados-membros.

O sistema de repartição de com-
petências legislativas entre as três
esferas da Federação constitui, com
certeza, o cerne dos debates aqui
tratados e o motivo determinante da
conjugação dos esforços das Assem-
bléias estaduais em busca de uma
fórmula que fortaleça a ação
legislativa dos Estados-membros.

As dificuldades em se discrimi-
nar as competências legislativas que
devem ser atribuídas a esta ou àquela

esfera de poder são grandes e não
ousaremos propor uma fórmula de-
finitiva sobre a questão. Faz-se mis-
ter, entretanto, destacar os
ensinamentos de José Afonso da Sil-
va a respeito do princípio geral que

deve nortear a repartição de compe-
tência entre as entidades federadas.
Segundo ele, o princípio consiste em
se verificar a predominância do in-
teresse, de maneira que à União ca-
berão matérias de predominante in-
teresse geral ou nacional, aos Esta-
dos, as matérias de predominante
interesse regional, e aos Municípios,
os assuntos de interesse local. Acres-
centa o respeitado constitucionalista
que as dificuldades decorrem do
discernimento entre o que é de inte-
resse geral e o que é de interesse
regional ou local.

Tomando por base este princípio,
fica fácil a compreensão de que a
Carta Política de 88 subtraiu dos Es-

tados matérias de seu predominante
interesse ou, pelo menos, matérias
que poderiam ser mais bem tratadas
e solucionadas nos âmbitos esta-
dual e local. Entre essas, destacamos
as desapropriações, que podem e de-
vem ser tratadas sob o prisma das
peculiaridades dos Estados, haja vista
a multiplicidade de interesses regio-
nais em torno dessa questão. Nada
justifica, ainda, que se excluam da
capacidade legislativa dos Estados
matérias como trânsito e transporte,
as quais ensejam intervenções me-
diante leis específicas para a solu-
ção dos problemas locais. O mesmo
pode ser dito sobre os sistemas de
consórcios e sorteios e direito do tra-
balho, os quais interessam, pecu-
liarmente, aos Estados federados e
também � por que não? � sobre as
contravenções penais, águas, ener-
gia, informática, telecomunicações e
radiodifusão, serviço postal, jazidas,
minas, outros recursos minerais e
metalurgia.

As matérias aqui indicadas e ou-
tras mais, a serem definidas pela so-
ciedade, no contexto de um amplo
debate, deveriam ser excluídas do rol
da competência privativa da União
e inseridas na seara das competên-
cias legislativas concorrentes, ade-
quando-se às demais normas cons-
titucionais pertinentes. Muito com-
plexa é a questão que envolve a
competência legislativa concorrente
da União, dos Estados e do Distrito
Federal. No âmbito desta competên-
cia, é a própria Constituição que as-
sim o determina: a União limitar-se-á
a estabelecer normas gerais.

Vê-se que, no exercício de com-
petência concorrente, a União deve
legislar restritamente, sendo-lhe ve-
dado particularizar o tema de modo
a avançar na esfera legislativa cons-
titucionalmente assegurada aos Es-
tados-membros. A preocupação
maior, para fins de limitação da com-
petência concorrente do poder fe-
deral, é a de conceituar o que deva
ser considerado norma geral. Essa
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questão é problemática e ensejou im-
portantes estudos dos mais
renomados juristas do País.

Não é o objetivo deste trabalho
adentrar pela Teoria Geral do Esta-
do e do Direito Constitucional em
busca de uma boa definição jurídica
para as normas gerais. Aproveitamos
a conceituação formulada pelo pro-
curador Diogo de Figueiredo Moreira
Neto, que, em um completo parecer
sobre o tema, concluiu que �normas
gerais, para os efeitos do estabeleci-
mento da competência concorrente
limitada, são aquelas em que a
União, sem distinguir entre entes
públicos e sem descer a detalhes
particularizantes, estabelece diretri-
zes e regras jurídicas gerais que de-
vem atuar como orientação e limi-
tes, sob cuja consideração os Esta-
dos-membros legislarão direta, espe-
cífica e exaustivamente�.

Na prática, os legisladores fede-
rais não têm observado tais limita-
ções, exorbitando de sua competên-
cia legislativa, motivo pelo qual vá-
rios dispositivos dessas leis federais
gerais se encontram, atualmente, à
espera de uma decisão do Poder Ju-
diciário sobre a questão.

Não seria o caso de se pretender
extirpar da Carta Política, como su-
gerem alguns, a competência con-
corrente, distribuindo-se as matérias
entre a União e os Estados. Como
bem expôs Raul Machado Horta, a
técnica de distribuição dos poderes
reservados à União foi desfavorável
ao Estado-membro, visto que o cons-
tituinte acabou exaurindo, nos po-
deres enumerados da União, a ma-
téria legislativa substancial, ao pas-
so que a atividade legislativa do Es-
tado-membro foi manifestamente
reforçada ao se conferir maior im-
portância ao domínio da legislação
concorrente. É necessário, pois, que
as entidades federadas busquem, in-
sistentemente, no Poder Judiciário,
um efetivo controle de consti-
tucionalidade dessas leis, sempre que
depararem com uma possível inva-

são nos assuntos de sua própria com-
petência.

Outra questão a ser enfrentada
para o aprimoramento do federalis-
mo brasileiro diz respeito ao enfra-
quecimento do Poder Legislativo nos

três níveis da Federação. A atuação
do Legislativo na formação das dire-
trizes nacionais tem sido tímida dian-
te da crescente predominância do
Poder Executivo no centro das deci-
sões. O regime democrático tem
como pressuposto a manifestação
soberana do povo, representado pelo
Parlamento, nas opções deter-
minantes do destino do País. O Po-
der Legislativo não se pode furtar a
atuar efetivamente como órgão má-
ximo dessa expressão popular.

Contudo, apesar do processo de
retomada das prerrogativas parla-
mentares, após o longo período de
retraimento imposto pelo regime
autoritário, as Casas Legislativas não

têm ocupado o espaço político-
institucional que lhes foi deferido
pela Carta vigente, ao mesmo tem-
po em que a atuação dos chefes do
Poder Executivo, em todas as esfe-
ras da Federação, vem se tornando
cada vez mais abrangente, sobretu-
do no âmbito da produção
normativa. Tal fato, sem dúvida,
constitui ameaça à clássica teoria da
separação de Poderes, duramente
conquistada pelos Estados mo-
dernos.

Essa hipertrofia do Poder Execu-
tivo, contudo, não é um fenômeno
exclusivamente brasileiro, pois ocor-
re em quase todos os Estados con-
temporâneos. Os estudiosos reputam
esse fato às transformações das fun-
ções estatais ocorridas desde o sé-
culo passado até a época atual. Se,
no século XIX, o papel do Estado
era, antes de tudo, negativo, ou seja,
pautado pelo princípio da não-inter-
venção, hoje o Estado atua positiva-
mente, a fim de satisfazer as neces-
sidades de cunho social. Substituiu-
se o modelo abstencionista do Esta-
do liberal por um mais
intervencionista, praticado pelas de-
mocracias sociais, o que requereu
uma atuação efetiva do poder públi-
co na resolução dos problemas con-
cretos. Nesse contexto, adquire real-
ce a intervenção do Poder Executi-
vo no atendimento das demandas
mais prementes. Nem mesmo a ten-
dência neoliberal que tem prevale-
cido desde a queda do muro de
Berlim pode reverter tal quadro.

Diante disso, os Parlamentos de-
verão preparar-se, técnica e adminis-
trativamente, para o desempenho das
novas atribuições que se lhes afigu-
ram no horizonte da política contem-
porânea, as quais não são as de um
mero legitimador da atividade gover-
namental. Eles devem assumir ple-
namente não só a função legiferante,
que lhes permite formular os princí-
pios basilares que permearão a con-
dução das políticas públicas, mas,
principalmente, as funções de con-
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trole e fiscalização dos atos de go-
verno, as quais devem ser executa-
das com profunda determinação e
independência.

A atual preponderância do Exe-
cutivo, até mesmo no processo
legislativo, poderia demonstrar, por
outro lado, uma certa tendência sub-
serviente e clientelista que permeia
a relação entre os parlamentares e o
poder governamental. Não são pou-
cas as estatísticas indicadoras de que
as proposições desencadeadas pelos
chefes do Poder Executivo, em nú-
mero cada vez maior, têm maiores
possibilidades de aprovação do que
as emanadas do próprio Legislativo.
O fortalecimento do Poder
Legislativo passa por uma intensa
modificação nas relações entre o
governo e o Parlamento, o que nos
remete à questão correlata da neces-
sidade de se reformular o atual sis-
tema político-eleitoral e o da repre-
sentação partidária.

Por fim, é importante reconhe-
cer o papel que a informação exer-
ce na formação de opinião e na
consolidação da cidadania. Os Par-
lamentos devem constituir-se em
um verdadeiro fórum de debates e
centro de disseminação de uma
cultura política que permita a

mobilização da sociedade civil em
torno das questões nacionais e re-
gionais. O renascimento de um
povo conscientizado fornecerá, se-
guramente, os alicerces para a
construção de um federalismo em
bases sólidas.

São essas, pois, algumas ques-
tões que julgamos merecer a aten-
ção dos leitores, e esperamos que
delas resultem possíveis alterações
de nossa Carta Magna, para que
sejam fortalecidos os princípios do
federalismo, contribuindo, assim,
para uma tranqüila caminhada do
Brasil rumo ao futuro.
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