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APRESENTAÇÃO

A presente coletânea integra uma coleção de 10 (dez) 
obras publicadas pela Editora D’Plácido com o apoio da 
Funadesp (Fundação Nacional de Desenvolvimento do 
Ensino Superior Particular) e da Fundação Mineira de 
Educação e Cultura. 

O trabalho é fruto do esforço do Programa de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade Fumec (PPGD 
– Mestrado em Direito) em consolidar redes de pesquisa 
entre os demais PPGDs brasileiros que atuam nas áreas 
das “Instituições Sociais, Direito e Democracia”, alicerce 
das linhas de pesquisas em desenvolvimento: “Autonomia 
privada, regulação e estratégia” e “Esfera pública, legiti-
midade e controle”. O escopo dessa área de atuação e 
linhas de pesquisa é tratar das interseções entre os setores 
público e privado. 

Os trabalhos foram selecionados pelos docentes coor-
denadores (da Universidade Fumec e de 9 PPGD’s parcei-
ros, de distintas IES) com o apoio do Núcleo de Pesquisa 
do Mestrado em Direito da Universidade Fumec, a partir 
da divulgação de edital de convocação publicado, em abril 
de 2016, em diversos meios de divulgação, entre os quais o 
site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito – CONPEDI. Durante o segundo semestre de 
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2016, os trabalhos selecionados foram devolvidos aos auto-
res para ajustes, complementações e adaptações editoriais.

Participaram da chamada de trabalhos, PPGD’s de 
todas as regiões brasileiras, tendo sido selecionados 56 tex-
tos para compor as coletâneas, segundo o campo temático 
respectivo, de IES de 13 estados da federação brasileira 
(MG, RN, SP, PR, RS, RJ, MS, DE, PA, AM, MA, PE e PB). 

Assim, o presente livro constitui-se em um importante 
ponto de debate referente aos seguintes temas:

• Direito, Instituições Políticas e Pluralismos Ju-
rídicos (Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte)

• A Legitimidade da Ação Distributivista do Estado 
(Puc-MG)

• Reformas Eleitorais Brasileiras à Luz da Teoria da 
Legislação Simbólica. (Puc/SP)

• Perda de mandato decorrente de sentença conde-
natória do STF: normas constitucionais incons-
titucionais ou mutação constitucional? (Univer-
sidade Paranaense)

• a efetivação do princípio democrático no fede-
ralismo brasileiro: a necessidade de descentra-
lização e cooperação. (Universidade de Santa 
Cruz do Sul)

• A Intervenção do Supremo Tribunal Federal no 
Processo Legislativo - Uma abordagem institu-
cionalista estratégica. (Universidade Federal do 
Rio de Janeiro)
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A abrangência e a profundidade do tratamento dado às 
diferentes dimensões que envolvem direta e indiretamente 
a linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e Controle 
farão desta obra uma referência obrigatória para a comu-
nidade acadêmica do Direito de modo a contribuir para a 
construção de um Brasil mais justo e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Helena Colodetti Gonçalves Silveira
Universidade FUMEC

Eduardo Martins de Lima
Universidade FUMEC

Igor Suzano Machado
Universidade Federal do Espírito Santo
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1

A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DEMOCRÁTICO NO 
FEDERALISMO BRASILEIRO: 
A necessidade de  
descentralização e cooperação

Alexandre de Almeida Turela1

Gustavo Alberto Schneider2

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A distribuição de competências aparece como o cerne 
da forma federativa. Não há um modo perfeito e estanque  

1 Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Graduado em Direito pela 
Universidade de Passo Fundo – UPF. Advogado. Membro do Grupo 
de Estudos “Gestão Local e Políticas Públicas”, coordenado pelo 
professor Pós-Doutor Ricardo Hermany, vinculado ao programa 
de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Endereço eletrônico: 
aturela@gmail.com.

2 Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Especialista em Direito 
Previdenciário e Educação do Ensino Superior pela Faculdade 
de Direito Damásio de Jesus - FDDJ. Graduado em Direito pela 
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL. Servidor Público Federal 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-
-grandense – IFSUL. Professor e Advogado. Endereço eletrônico: 
gustavoshz@hotmail.com.
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de distribuir competências que se apresente como a solução 
para os conflitos entre os entes federativos. Nesse sentido, 
deve-se buscar sempre a distribuição de competências que 
melhor se adapte à necessidade do momento, transfor-
mando-se no decorrer do tempo. O objetivo do presente 
trabalho, neste contexto, é estudar os benefícios da descen-
tralização política e administrativa, com a redistribuição 
de competências ao ente inferior, bem como apontar a 
necessidade de cooperação entre os entes federados.

Inicialmente, será realizado um breve levantamento 
do contexto do surgimento e das características gerais do 
modelo federativo. Restará demonstrado como a distribui-
ção de competências entre a União e os entes federados 
constitui a essência do federalismo, em contraposição ao 
Estado unitário, com poder centralizado. Tem-se, no mo-
delo federativo, a distribuição geográfica do poder, com a 
formação de entidades federadas, autônomas e de mesmo 
nível hierárquico, com a soberania pertencendo exclusi-
vamente à União.

Como o federalismo pressupõe a repartição de com-
petências e a distribuição do poder, parte-se para a análise 
dos benefícios da descentralização administrativa, com o 
fortalecimento dos Municípios. Para tanto, aborda-se o 
princípio da subsidiariedade, através do qual há a redis-
tribuição de competências aos Municípios de modo a 
fortalecer a democracia participativa e aumentar a eficácia 
e a racionalidade na gestão pública

Os Municípios, por situarem-se em posição privilegia-
da para o exercício das competências públicas, possibilitam 
uma melhor interação entre o Estado e a sociedade. Para 
tanto, será visto como o exercício das competências munici-
pais é condicionado à sua autonomia política, administrativa 
e financeira, que leva ao fortalecimento do Município nos 
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limites do pacto federativo, sendo reconhecido o Município 
como ente federado.

Finalmente, será averiguado como a autonomia muni-
cipal é limitada pelo pacto federativo, de cunho cooperativo, 
em detrimento à competição própria do federalismo dual. 
Desta forma, busca-se demonstrar os limites à atuação mu-
nicipal e necessidade de cooperação intergovernamental a 
fim de possibilitar o desenvolvimento nacional.

Necessário, antes de mais nada, iniciar o presente artigo 
analisando os aspectos gerais do federalismo e sua adoção 
pela Constituição Federal de 1988. 

1.2. O FEDERALISMO:  
BREVES CONSIDERAÇÕES

O Federalismo é um modelo de Estado adotada por 
inúmeros países que não se mostra homogêneo, ou seja, há 
variações no modelo em razão do espaço (cada país pode 
adotar uma forma diferente e, ainda assim, federativa) e do 
tempo (o mesmo país pode adotar formas diferentes de 
federação, transformando-se no decurso do tempo). Para 
acompanhar o dinamismo econômico e social das socie-
dades modernas é necessária a existência de mecanismos 
de rediscussão da divisão dos recursos e funções e a criação 
de métodos regionais de coordenação a fim de garantir a 
eficiência da estrutura federativa. Ainda assim, é possível 
citar algumas características gerais do Estado Federal:

a) a coexistência entre um poder central e o 
poder de cada uma das unidades federadas; b) 
a atribuição do exercício da soberania apenas 
à União (entendendo-se que exista soberania); 
c) o reconhecimento, a cada uma das entidades 
federadas, de autonomia; d) a existência de 
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uma Constituição Federal que se sobrepõe a 
qualquer outra lei, quer federal quer das uni-
dades federadas; e) a existência de Constitui-
ções próprias para os Estados-membros; f) a 
vedação ao direito de secessão; g) a atribuição 
de competências, pela Constituição Federal, a 
cada uma das unidades federadas; h) o reco-
nhecimento do direito de intervenção federal 
nos Estados-Membros; i) a representação dos 
Estados-Membros no legislativo federal; j) o 
reconhecimento da democracia e da repartição 
dos poderes como instrumentos dificultado-
res da concentração de poder, tanto no plano 
vertical como no plano horizontal; e l) a pos-
sibilidade de as unidades federadas possuírem 
arrecadação financeira própria (RODRIGUES, 
2013, p. 97). 

A Federação é uma forma oposta ao Estado unitário 
pois, ao contrário deste, aquela apresenta uma descen-
tralização geográfica do poder, na qual as competências 
são distribuídas entre a União e as unidades federadas. A 
forma federativa de Estado surgiu nos Estados Unidos, 
sendo criada através de um acordo celebrado pelas treze 
colônias americanas no ano de 1787. Na ocasião, todos 
os Estados, então independentes e soberanos, uniram-
-se e criaram um ente superior, os Estados Unidos da 
América. Ainda que já existissem, na Grécia Antiga, 
instituições políticas que se baseavam em princípios 
federativos, não havia subordinação permanente das 
unidades a uma Constituição comum, o que somente 
veio ocorrer nos Estados Unidos, sendo concebido, 
então, como o primeiro Estado Federal, no qual todos 
os entes federativos são subordinados à mesma Cons-
tituição (BOFF, 2005, p. 19).
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Forma-se o Estado Federal mediante dois movimentos 
distintos: por agregação ou por segregação. A formação 
através da agregação se dá através de um pacto entre Esta-
dos independentes e soberanos que resolvem unirem-se e 
submeterem-se à mesma Constituição, mas mantendo certo 
grau de poder para o exercício de competências. A forma-
ção através da segregação se dá quando o Estado unitário 
efetiva a descentralização de competências e permite uma 
pluralidade de centros de poder dentro do mesmo Estado. 
O primeiro caso retrata a formação dos Estado Unidos da 
América; o segundo, do Brasil.

Em todos os casos, as unidades federativas apresentam 
autonomia, mas a personalidade internacional pertence à 
União, portadora da soberania. A autonomia das unidades 
federadas é compreendida “como governo próprio dentro 
do círculo de competências traçadas pela Constituição 
Federal” (BERCOVICI, 2004, p. 13).

A descentralização político-administrativa e a for-
mação do Estado federal no Brasil não foram lineraes. O 
que se viu foi que regimes autoritários tendem a criar um 
Estado unitário enquanto, por outro lado, em momentos 
de (re)democratização a tendência é descentralizar o 
poder político-administrativo e distribuir competências 
aos entes federados.

Sem pretensão de realizar uma retrospectiva histó-
rica das constituições brasileiras, até porque não é o fim 
do presente trabalho, vislumbra-se que, no período entre 
1964 e 1985, durante a Ditadura Miliar, ainda que o Esta-
do brasileiro mantivesse teoricamente a forma federativa, 
concentrou novamente os poderes políticos e criou uma 
situação de dependência financeira dos Estados e Muni-
cípios às transferências da União:
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Com os militares, o Governo Central passou a 
enfeixar uma série de poderes e atribuições, oca-
sionando forte centralização na esfera da União. 
O federalismo, praticamente, desapareceu neste 
período, apesar de nominalmente estar previsto 
nas Cartas outorgadas de 1967 e 1969. Como 
modo de matizar a total falta de autonomia dos 
entes federados, criaram-se eufemismos como 
o “federalismo de integração” (BERCOVICI, 
2004, p. 50).

Fruto da luta pela redemocratização, a Constituição 
Federal de 1988 apresenta uma estrutura descentralizada, 
outorgando competências aos entes federados em busca 
de seu fortalecimento, uma vez que a diluição do poder 
em vários centros cria condições hostis ao autoritarismo.

A Constituição Federal é a responsável pela distri-
buição de competências, de modo que cada ente possui 
autonomia e proteção constitucional para exercê-las. 
Competência é conceituada por Mello (2014, p. 148) 
como “o círculo compreensivo de um plexo de deveres públicos 
a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados 
poderes instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de 
interesses públicos”.

A Constituição Federal de 1988, responsável pela ou-
torga de competências, distribuiu as competências privativas 
da União em seus artigos 21 e 22 e as privativas dos Mu-
nicípios em seu artigo 30. Quanto aos Estados-membros, 
sua competência é residual, ou seja, aquilo que não for de 
competência privativa da União nem dos Municípios, é 
de sua competência, conforme disciplina o artigo 25. Ain-
da, há previsão para as competências concorrentes entre 
União e Estados-membros, que ocorre quando a União é 
responsável por estabelecer normas gerais sobre a matéria 
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e o Estado-membro exerce a competência suplementar ao 
complementar a legislação federal ou suprir a ausência de 
norma federal podendo, neste caso, legislar plenamente, 
nos termos do artigo 24 da Lei Maior. Há, ainda, as com-
petências comuns, nas quais todas as entidades políticas são 
responsáveis solidariamente por sua execução, previstas no 
artigo 23 da Carta Magna.

A distribuição de competências é o cerne da forma 
federativa, pois é impossível a configuração de um Estado 
Federal caso as mesmas sejam concentradas em um único 
órgão, característica do Estado unitário. A Constituição 
Federal, ao outorgar competências, atribuiu poderes a serem 
exercidos pelas unidades federativas. Dessa forma, pode-se 
afirmar que o poder não é indivisível, pois exercido pela 
pluralidade de entes públicos.

Não há hierarquia jurídica entre a União, os Estados-
-Membros e os Municípios. Cada entidade política possui 
autonomia e exclusividade para atuação em campos de 
ação traçados pela Constituição Federal, de modo que 
não pode um ente público interferir em campo de com-
petência alheia, sob pena de inconstitucionalidade, o que 
há de ser declarado pela Suprema Corte, órgão responsável 
pela salvaguarda constitucional. Logo, não pode entidade 
pública federal agir em áreas de atuação privativa dos entes 
federados, pois “possuem campos de atuação perfeitamente 
traçados pela Lei Máxima, de tal arte que em nenhuma 
hipótese interferem umas com as outras. Nem, muito me-
nos, atritam” (CARRAZA, 2013, p. 161).

A divisão de competências sofre grande influência de 
fatores históricos, políticos e sociais. Pode-se afirmar que 
não existe uma solução perfeita e acabada para a distribuição 
de competências, pois a mesma encontra necessidade de 
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mutabilidade constante para acompanhar a dinamicidade 
do meio social. 

É preciso conjugar a necessidade de regulação central, 
a fim de manter a unidade, com as vantagens da descen-
tralização administrativa. A descentralização é benéfica na 
medida em que promove o fortalecimento da democracia, 
pois o cidadão encontra espaço privilegiado de interação 
junto à estrutura estatal nos entes federados que lhe são 
mais próximos, especialmente junto aos Municípios. A 
descentralização tende a fortalecer a eficácia das políticas 
públicas, uma vez que o gestor descentralizado tem maior 
conhecimento da realidade local, possibilitando-lhe for-
mular políticas públicas de modo personalizado, ou seja, 
atendendo às peculiaridades do caso concreto, visto que 
há diferentes realidades sociais dentro do espaço territo-
rial da União.

Nesse sentido, ganha relevância o princípio da sub-
sidiariedade que passa pela redistribuição de competên-
cias e fortalecimento dos entes inferiores por serem mais 
próximos dos indivíduos, com melhores condições de 
atenderem suas demandas, cabendo ao ente maior atuar de 
forma a propiciar condições de coordenação, cooperação e 
colaboração entre os entes estatais e não-estatais. Parte-se, 
então, ao estudo do princípio da subsidiariedade.

1.3. A AUTONOMIA MUNICIPAL E O 
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

Da constatação da necessidade de uma nova configu-
ração na relação entre o governante e os governados, com 
aproximação entre a esfera estatal e a esfera social de modo 
a criar um ambiente propício ao exercício da cidadania, 
onde as decisões públicas sejam tomadas do modo mais 
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racional possível, atendendo às peculiaridades concretas 
para privilegiar o interesse local, onde vivem os cidadãos, 
é que surge o princípio da subsidiariedade.

O princípio da subsidiariedade é um princípio reo-
rientador de competências e só tem espaço onde exista um 
aparente conflito positivo de competências. Logo, se mais 
de um ente é responsável pela execução da tarefa, deve-se 
privilegiar a atuação do ente inferior, devido este apresentar 
melhores condições de realizá-la. 

Denota-se que quanto mais centralizado é o local de 
tomada de decisões, maior a tendência de afastar o Estado 
da sociedade e criar um ambiente em que a tomada do locus 
público por elites nacionais para a satisfação de interesses 
privado seja facilitada. Desta forma, a centralização tende 
a regimes autoritários, sem respeito à soberania popular e 
em clara afronta aos princípios democráticos. A descentra-
lização é um obstáculo aos interesses das elites nacionais, 
constatando-se que “as burocracias centrais, de tendências 
autoritárias, opõem-se, muitas vezes, às medidas descen-
tralizadoras, contrariando as atribuições da sociedade e dos 
governos locais” (BARACHO, 1996, p. 19).

Com a centralização das decisões públicas, aumenta-se 
a possibilidade de gestão pública de maneira particularista 
e clientelista, reconhecendo a sociedade somente como 
destinatária das decisões estatais. O exercício da democracia, 
em um Estado unitário, resume-se ao sufrágio universal, 
pois não há espaço para o empoderamento social, de modo 
que aos cidadãos não é possibilitado interferir, de modo 
ativo, no processo deliberativo de tomada de decisões.

Descentralizando-se as decisões públicas e reconhe-
cendo mais competências às unidades federativas, está-se 
possibilitando a criação de espaços públicos para discussão 
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democrática, fomentando a democracia participativa de 
modo que o povo possa exercer sua soberania. 

Também é benéfica a descentralização das decisões 
públicas para aumentar a confiabilidade da sociedade nos 
gestores estatais. A carência de confiança traz consigo uma 
cultura social de indiferença, onde os atores sociais afas-
tam-se e mostram desinteresse pela vida política, pois não 
se sentem representados pelos administradores públicos. 

A segregação entre Estado e sociedade, a partir de 
tal cultura, favorece a gestão dos recursos públicos de 
forma individual apta a privilegiar interesses privados, 
sem comunicação ou prestação de contas à sociedade. 
Impregnada a cultura social de indiferença, o controle e 
gerenciamento dos bens e recursos públicos fica sob res-
ponsabilidade exclusiva do Estado, excluindo a sociedade 
da tomada das decisões. Centralizadas as decisões públicas, 
há o afastamento dos cidadãos dos gestores, os quais lhe 
são desconhecidos, nutrindo sentimento de indiferença e 
ausência de representatividade.

Por outro lado, a esfera mais próxima dos cidadãos, a 
municipal, é a que detém melhores condições de propiciar 
um bom relacionamento entre cidadão e Estado:

O melhor clima das relações entre cidadãos e au-
toridades deve iniciar-se nos municípios, tendo 
em vista o conhecimento recíproco, facilitando 
o diagnóstico dos problemas sociais e a partici-
pação motivada e responsável dos grupos sociais 
na solução dos problemas, gerando confiança e 
credibilidade (BARACHO, 1996, p. 19).

No contexto acima exposto é que ganha destaque o 
princípio da subsidiariedade, que determina a redistribuição 
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de competências dentro do pacto federativo já firmado de 
modo a proporcionar o fortalecimento dos Municípios, 
entes públicos mais próximos dos cidadãos, apresentando-se 
como espaço privilegiado para o exercício da cidadania.

Para que se concretize o princípio da subsidiariedade, 
todavia, é importante que não exista hierarquia entre as 
entidades públicas, o que é indispensável para garantir a 
autonomia de todos os entes. A Constituição Federal de 
1988 assegura autonomia aos Municípios, de modo que não 
há hierarquia entre o plano federal, estadual e municipal. 
Porém, nem sempre foi reconhecida a autonomia municipal, 
como apresenta Corralo (2009, p. 53):

Observam-se poucas alterações no status muni-
cipal numa comparação entre as constituições de 
1824 e 1891; diverso ocorre com a Constituição 
de 1934, que garantiu um plexo de autonomia 
aos entes locais, entretanto, foi sufocada pela de 
1937; em 1946, o Município brasileiro ressurgiu, 
o qual se manteria até o golpe de 1964, que 
também sufocou as potencialidades do poder 
local até a democratização de 1988, quando o 
Município passou a ocupar posição sui generis 
na federação brasileira e no contexto mundial.

A partir da Constituição Federal de 1988 os Muni-
cípios ganharam relevância no pacto federativo, sendo-lhe 
atribuída autonomia. Ainda assim, existe divergência dou-
trinária quanto ao fato de os Municípios portarem ou não 
o status constitucional de entes federados. 

Entre os doutrinadores que defendem o não reconhe-
cimento dos Municípios como entes federados, pode-se 
apontar Silva (1990, p. 90), para quem “foi equívoco do 
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constituinte incluir os Municípios como componente da 
federação. Município é divisão política do Estado-mem-
bro”. No mesmo sentido é o entendimento de Carraza 
(2013, p. 188) ao afirmar que os Municípios não fazem 
parte do pacto federal pois “não influem, nem muito me-
nos decidem, no Estado Federal. Dito de outro modo, não 
participam da formação da vontade jurídica nacional”.

Esta, contudo, não é a melhor forma de interpretar a 
Constituição Federal de 1988, a qual alçou os Municípios 
a um novo patamar, nunca antes alcançado na história 
constitucional nacional. Com efeito, o artigo 1º da Lei 
Maior consagra que o país é formado “pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”. 
Em seu artigo 18, há expressamente que “a organização 
político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Consti-
tuição”. Nesse sentido, sustenta Krell (2003, p. 171) que, 
em 1988, os Municípios sofreram “elevação constitucional 
a terceira esfera da Federação brasileira”.

Acreditando ser desnecessário discorrer sobre as várias 
passagens constitucionais que distribuem competências e 
garantem autonomia municipal, fica claro, fazendo-se uma 
interpretação sistemática da Constituição Federal de 1988, 
que são os Municípios entes federados, não submetidos 
hierarquicamente a nenhuma entidade política. Trata-se 
de avanço no sentido de reconhecer a importância dos 
Municípios na vida da sociedade, pois ascendem os mesmos 
“a uma condição antes não alcançada na história brasileira 
e sem similar nas constituições modernas” (CORRALO, 
2009, p. 153).

Ao elencar o Município expressamente como ente 
federado, a Constituição Federal de 1988 reconheceu sua 
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autonomia nos artigos 29 e 30. O princípio da autonomia 
municipal constitui-se em cláusula pétrea, de forma que 
não poderá ser violado por nenhuma autoridade, direta ou 
indiretamente, nem ser objeto de emenda constitucional. 
Dessa forma, os Municípios apenas são submetidos à Cons-
tituição, não aos demais integrantes da federação, inexistin-
do hierarquia entre eles. Assim é que os Municípios brasi-
leiros, a partir de 1988, devem serem vistos como “pessoas 
jurídicas dotadas de grande autonomia, que haurem suas 
competências diretamente da Constituição Federal, único 
fundamento de validade de suas leis” (CARRAZA, 2013, p. 
189). A autonomia dos Municípios é reconhecida mesmo 
por aqueles que não o reconhecem como entes federativos. 
Como consequência, não há como lei federal ou estadual 
limitar ou invadir competências municipais, as quais são 
exercidas com autonomia em respeito ao pacto federativo.

Por autonomia municipal deve-se entender o poder 
de auto-organização e execução de suas competências sem 
interferência externa. A liberdade municipal é limitada 
somente constitucionalmente, não estando a atuação dos 
agentes públicos municipais condicionada à chancela federal 
ou estadual. A autonomia municipal relaciona-se ao poder 
dos Municípios de eleger seus governantes (poder de au-
to-organização) e a existência de competências exclusivas, 
fixadas pela Constituição Federal:

No Brasil, o governo e a administração de cada 
Município correspondem ao que seu povo, por 
seus representantes, estabelece nas leis votadas 
pelas suas Câmaras. O Município pode gover-
nar-se e administrar-se como bem lhe parecer, 
sem interferência de outros poderes (estaduais, 
federais, nacionais e internacionais), contanto, 
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naturalmente, que não se afaste dos princípios 
cardeais da Constituição (CARRAZA, 2013, 
p. 190-191).

O Supremo Tribunal Federal é o guardião do pacto 
federativo e, em tal função, promove a defesa da autonomia 
municipal. Assim, qualquer ato dos demais entes públicos 
que entre em conflito com a autonomia municipal, esta 
limitada apenas constitucionalmente, deve ser declarado 
inconstitucional pela Suprema Corte. 

A Lei Orgânica Municipal é a responsável pela organi-
zação dos Municípios, cabendo cada um editá-la conforme 
suas necessidades, estando apenas submetida à Constituição 
Federal, sem sofrer qualquer interferência da Constituição 
Estadual. Como consequência, não pode o Estado-membro 
limitar o poder de auto-organização municipal, sob pena de 
inconstitucionalidade. Daí também se denota a grande au-
tonomia municipal reconhecida pela Constituição Federal:

Permeado de doses maiores ou menores de 
autonomia, com o advento da Constituição 
Federal de 1988, o Município foi integrado na 
Federação, sendo que a característica fundamen-
tal da atual carta é a ampliação da autonomia 
municipal, tanto no aspecto político, como no 
administrativo e no financeiro, sendo-lhe inclu-
sive assegurado o direito de elaborar sua própria 
Lei Orgânica (MELO FILHO, 2000, p. 271).

Também não podem os Estados-membros ou a União 
vincular as receitas municipais à aplicação em determinadas 
áreas, em razão da autonomia municipal. Isto se dá porque 
os Municípios, apesar de serem os entes inferiores, não são 
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submetidos hierarquicamente às decisões dos demais en-
tes políticos, apenas à Constituição Federal, visto que sua 
autonomia pressupõe a autonomia financeira.

Assim como não há hierarquia entre os Municípios 
e as demais unidades políticas, todos os Municípios são 
iguais entre si, não existindo hierarquia jurídica entre um 
Município e outro. A ausência de hierarquia, não obstante, 
não significa que sejam os Municípios soberanos, pois es-
tão todos submetidos à mesma Constituição, devendo-lhe 
obediência incondicional.

Há de se ressaltar que o fortalecimento dos entes in-
feriores deve dar-se concomitantemente com a abertura 
de espaços para o empoderamento social, tendo em vista 
que a redistribuição de competências, se não acompanhada 
da democratização dos espaços públicos, pode favorecer 
o surgimento de oligarquias locais, o que já verificou-se 
no Brasil, em nível estadual, durante a República Velha, 
no período compreendido entre os anos de 1889 e 1930. 

A partir do Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889 
e, posteriormente, com a Constituição de 1891, surgiu 
a República Velha, com o fortalecimento dos Estados-
-membros e a adoção, pelo país, do federalismo dualista, 
similar à forma federativa criada pelos Estados Unidos da 
América. À época, havia grande rol de competências dos 
Estados-membros e o auxílio federal somente era possível 
em caso de calamidade pública.

Sucedeu, em tal cenário, o aumento na desigualdade 
entre os membros da Federação, de modo que os Esta-
dos-membros mais fortes eram São Paulo, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul. Houve, ainda, o fortalecimento das 
oligarquias estaduais, as quais tinham o poder de eleger o 
Presidente da República. Como os votos eram restritos aos 
alfabetizados, os Estados-membros mais fortes dominaram o 
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país politicamente, especialmente através do PRP (Partido 
Republicano Paulista) e do PRM (Partido Republicano 
Mineiro), na aliança política que ficou conhecida como do 
“Café com Leite” (BERCOVICI, 2004, p. 33).

À vista disso, o fortalecimento dos Municípios deve vir 
acompanhado da democratização das decisões públicas, pois 
só assim serão atendidos os objetivos da descentralização:

Dessa forma, a idéia de subsidiariedade, além de 
servir como critério definidor das competências 
no interior do próprio Estado, contribui para a 
modificação de suas relações com a sociedade. 
Com isso, amplia-se o princípio da subsidiarie-
dade para além do incremento de competência 
das esferas locais, determinando-se também uma 
nova lógica relacional no próprio espaço local, a 
partir da inserção dos atores sociais como autores 
do processo de construção das decisões públicas 
(HERMANY, 2007, p. 277-278).

A partir da descentralização, destarte, é possível atender 
as peculiaridades locais e fortalecer a democracia, através 
da abertura de canais de interação entre os cidadãos e os 
entes público, estes mais próximos da sociedade:

De todas as observações, constata-se que a 
descentralização do poder, marca da Federação, 
apresenta-se como caminho que leva ao Estado 
democrático, designando ao poder local o papel 
de intermediador entre o cidadão e as estruturas 
estatais. Outra constatação é que somente pela 
democratização das decisões as necessidades 
da população poderão ser atendidas (BOFF, 
2005, p. 39).
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Contudo, deve-se atentar que a autonomia municipal 
não se concretiza em um ambiente de fragilidade financei-
ra, com os Municípios dependentes de repasses opcionais 
ou vinculados como forma de possibilitar a execução de 
suas competências. Não há dúvida de que os Municípios 
foram fortalecidos a partir da Carga Magna de 1988, mas 
o aumento em suas atribuições não aconteceu de forma 
concomitante com o aumento de suas receitas, a grande 
maioria ainda concentrada junto ao governo federal.

Não se pode falar em autonomia municipal quando há 
dependência financeira, de modo que o poder decisório, em 
muitas vezes, não fica a cargo dos gestores municipais. Isto 
resulta porque os gestores federais condicionam o repasse 
de verbas à adoção de uma estrutura municipal que, por 
vezes, não é a adequada à especificidade local. Assim, para 
que os Municípios sejam autônomos, é necessária a garantia 
de sua autonomia financeira por meio do fortalecimento 
de seus cofres públicos:

Deve-se ter claro que, quando se fala em auto-
nomia dos entes federados, é necessário asse-
gurar os recursos necessários para que possam 
executar sua política de governo própria. Do 
contrário, a sua autonomia pode tornar-se mera 
ilusão. O poder financeiro do Estado na estru-
tura federal é um problema central do federa-
lismo, uma vez que as unidades governamentais 
somente podem atuar de forma politicamente 
eficaz se dispuserem de recursos financeiros 
(BOFF, 2005, p. 31).

O que existe, na realidade, é o aumento de competên-
cias municipais sem o fortalecimento dos cofres públicos, “o 
que resulta numa sobrecarga de responsabilidades locais e 
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em encargos adicionais para a gestão dos serviços públicos” 
(KRELL, 2003, p. 88).

Fazer com que os tributos sejam em grande parte 
concentrados junto à estrutura federal para depois serem 
redistribuídos aos Municípios para a execução de políticas 
públicas planejadas pelo governo federal não é a melhor 
solução. Parece mais adequado fortalecer a arrecadação 
municipal em detrimento da arrecadação federal, pois assim 
os Municípios poderão formular políticas públicas atentos 
às suas peculiaridades e em um ambiente democrático. 
O governo próximo do cidadão faz com que as políticas 
públicas sejam mais eficazes e menos dispendiosas, como 
já ensinara Rousseau (1996, p. 96), para quem 

quanto mais as contribuições públicas se 
afastam de sua fonte, tanto mais onerosas se 
tornam. Não é pela quantidade das imposi-
ções que se deve medir esse ônus, mas pelo 
caminho que elas precisam percorrer para 
regressar às mãos de que saíram; quando essa 
circulação é pronta e bem-estabelecida, que se 
pague pouco ou muito, não importa; o povo 
é sempre rido e as finanças vão sempre bem. 
[...] Segue-se que, quanto maior é a distância 
entre o povo e o governo, mais onerosos se 
tornam os tributos.

Apresentada a autonomia municipal e a necessidade 
de descentralização, em atenção ao princípio da subsi-
diariedade, é necessário que se contemple a autonomia 
municipal limitada pelo pacto federativo. Desta forma, 
faz-se necessário o estudo do modelo federativo adotado 
pela Constituição Federal de 1988, o que é objeto da 
próxima análise.
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1.4. O FEDERALISMO COOPERATIVO 
BRASILEIRO E A NECESSIDADE DE 
COORDENAÇÃO FEDERAL

A forma federativa, apesar de sempre contar com ca-
racterísticas gerais, apresenta modelos em que as relações 
intergovernamentais são regidos por diferentes princípios. 
Dependendo do modo em que a federação é concebida, 
pode-se privilegiar a liberdade das unidades federadas, com 
ênfase em seu desenvolvimento individual, ou a solidarieda-
de entre as mesmas, onde a busca é pelo desenvolvimento 
equilibrado em todo o âmbito nacional, por meio da co-
operação entre os entes federados.

Tratam-se, assim sendo, de dois modelos distintos de 
Estado federativo: o modelo dual e o modelo cooperativo. 
Não se tratam dos únicos modelos de federação, mas são 
os mais importantes para a finalidade do presente estudo. 

O Estado federativo norte-americano, quando de seu 
surgimento, apresentava-se no modelo dual, onde cada um 
dos Estados-Membros possui grande liberdade de atuação, 
com vastas competências, e o papel da União é mínimo. À 
União cabe primordialmente papel de atuação no âmbito 
internacional, dando liberdade ao mercado interno para a 
regulação da vida social:

Essa separação absoluta de competências do 
federalismo clássico (denominado federalismo 
dualista) é justificada no contexto de um Estado 
liberal, em que a atuação estatal era relativamente 
reduzida. A separação total é, assim, possível por 
causa da pouca extensão e relativa simplicidade 
da intervenção do Estado. Para boa parte da dou-
trina norte-americana, o federalismo dualista era 
um complemento necessário ao Estado liberal e 
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ao laissez-faire econômico, evitando uma maior 
regulação e intervenção estatal (especialmente 
da parte da União) na economia (BERCOVICI, 
2004, p. 15).

A Constituição americana, por tal motivo, enumerou 
expressamente quais seriam as competências federais, de 
modo que todas as demais seriam dos Estados-Membros. 
Deste modo, abre-se a possibilidade de um governo geral, 
da União, e de governos regionais, dos Estados-Membros, 
ambos independentes em seu campo de atuação (BOFF, 
2005, p. 43). Não havia necessidade de cooperação inter-
governamental, pois cada Estado-membro perseguia seus 
próprios objetivos, estranhos aos demais, mas sempre atento 
à Constituição Federal, de cunho notadamente liberal.

A partir da crise financeira de 1929, os Estados Unidos 
perceberam a necessidade de intervenção federal junto aos 
Estados-Membros para possibilitar a regulação da economia 
em todo o território nacional. Consequência do interven-
cionismo estatal e do fortalecimento do Poder Executivo 
Federal, substitui-se o modelo federativo dual pelo modelo 
cooperativo, onde os Estados-membros não são totalmente 
independentes para a realização de suas competências, de tal 
modo que todas as entidades políticas devem colaborar para 
o desenvolvimento nacional, “o que acabou por implicar, 
por uma questão, talvez de operacionalidade, uma maior 
intervenção desta naqueles, especialmente no tocante às 
relação econômicas, via legislação federal e aval da Suprema 
Corte” (RODRIGUES, 2013, p. 99). Corroborando o que 
já foi dito anteriormente, que o federalismo sofre influ-
ência de fatores históricos, políticos e sociais, a mudança 
do federalismo norte-americano, de dual para cooperativo, 
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