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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi o de analisar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

quando decide as ações de controle de constitucionalidade que envolve o exercício das 

competências federativas. O federalismo brasileiro foi inaugurado com base no Decreto n. 01, 

aos 15 de novembro de 1889. A sua implementação obedeceu aos caracteres da época, com 

apelo fortemente centralizador, de maneira a privilegiar a União Federal. As Constituições 

que sucederam, a partir de 1891, alternaram momentos democráticos, outros autoritários, de 

forma a moldar o modelo federativo brasileiro até alcançar a Constituição de 1988, que 

encerrou um ciclo ditatorial para inaugurar a democracia participativa e uma maior interação 

entre os entes federativos. Essa evolução não foi suficiente para aplicar, sob a ótica do 

Supremo Tribunal Federal, uma repartição de atribuições de maneira a privilegiar os entes 

políticos mais próximos da coletividade. Isso porque a União Federal continuou sendo a 

maior detentora de competências, visto que os Estados permaneceram com a competência 

residual, ao passo que os Municípios, para além da possibilidade de legislar sobre assunto de 

interesse local, também usufruem das competências expressas. Ao legislar, os Estados 

precisam redobrar a cautela, haja vista que a União, ou os Municípios, podem interpretar que 

a legislação estadual invadiu as suas respectivas competências. A competência concorrente e a 

suplementar têm sido objeto de provocações perante o Supremo Tribunal Federal em desfavor 

dos Estados, geralmente oriundas da Procuradoria Geral da República, ao aduzir a 

incompetência estadual, ou ainda a extrapolação da suplementariedade. O STF é o órgão de 

cúpula do Poder Judiciário competente para processar e julgar as ações do controle 

concentrado de constitucionalidade, bem como apreciar os Recursos Extraordinários, quando 

a arguição inconstitucional decorre das instâncias inferiores, pelo controle difuso. Por isso 

deve guardar imensa cautela e ter a firmeza de julgar consagrando a Constituição e seus 

fundamentos, dentre eles o da essência federalista, de modo a enaltecer a autonomia dos entes 

políticos. As decisões devem apresentar argumentos de densidade suficiente a não levantar 

dúvidas relativas à mera análise legislativa e evitar repetições de julgados anteriores, 

desconexas à relação de causa e efeito. Os magistrados devem produzir julgados que 

privilegiem a estabilidade e a racionalidade das decisões, de forma a não impedir, contudo, 

eventual mudança de posicionamento. Para tanto, faz-se necessário demonstrar argumentos 

fáticos e jurídicos congruentes, capazes de justificar a modificação do entendimento, 

abstraindo-se das meras opiniões subjetivas. Seria essa a posição do STF? As decisões 

consideraram o propósito federativo da República brasileira? Esta tese chegou à conclusão de 

que o Supremo Tribunal Federal possui uma conduta deveras conservadora no sentido de se 

posicionar a favor da União. Desse modo, contribui para o centralismo e diminui o papel dos 

entes subnacionais, efeito oposto ao pregado pelo federalismo. O conjunto de entes políticos, 

e o Estado, de uma maneira geral, ganharia muito mais por meio do reconhecimento do STF 

da aplicação do princípio da subsidiariedade, pelo qual as competências seriam melhor 

desempenhadas pelo ente político da federação com o posicionamento mais alinhado com a 

necessidade social. A composição deste trabalho faz uso de metodologia com abordagem 

analítica, com fontes bibliográficas, doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais. São 

analisados conceitos jurídicos e material doutrinários e a semântica das jurisprudências. 

Palavras-chave: Federalismo. Distribuição de competências. Controle de 

constitucionalidade. Centralização. União Federal. 



ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the position of the Federal Supreme Court while 

deciding the proceedings of judicial reviews that envolves the Constitutional power sharing. 

Brazilian federalism was founded based on Decree n. 01, on November 15, 1889. The way in 

which it was implemented followed the characteristics of the era, with a strongly centralizing 

appeal in order to privilege the Federal Union. The Constitutions that succeeded, from 1891, 

alternated moments of democratic, other authoritarian, that were modifying the Brazilian 

federative model until reach the Constitution of 1988, which ended a dictatorial cycle to 

inaugurate participatory democracy and greater interaction between federal entities. This 

evolution was not enough to apply, from the point of view of the Federal Supreme Court, a 

division of competencies in order to privilege the political entities closest to the community. 

This is because the Federal Government remained to be the bigger addressee of competences, 

while the States remained with residual competence, while the municipalities, despite of the 

possibility of legislating on matters of local interest, also have attributions expressed in the 

Constitution. In legislating, States need to redouble caution, given that the Union, or 

Municipalities, can interpret that State legislation has invaded their respective competences. 

The concurrent and supplementary power of the States have been object of procedures by the 

Attorney General's Office at the Supreme Court. The argument is that the States are going 

beyond far the Constitution limits or extrapoling the supplementarity. The STF is the main 

Court of Justice in Brazil, and has the competence to rule the procedures of the judicial review 

by the concentrated method, as well as to appreciate the Extraordinary Appeal, when there is 

constitutional complaint of unconstitutionality originated from judicial lower instances, by the 

widespread of dispersed control procedure. For this reason, it should be extremely cautious 

and have the firmness of guiding his judging conduct in order to enshrine the Constitution and 

its foundations, including that of federalism in its essence, which is to extol the autonomy of 

the political entities of the federation. Decisions must be sufficiently dense to avoid doubts 

relating to mere legislative analysis and prevent repetitions of previous judgments, disjointed 

the cause and effect. Magistrates must produce judgments in order to privilege the stability 

and rationality of decisions but does not prevent a possible change of position. That said, for 

sure it´s possible to change the way judges are deciding. For this, it is necessary to 

demonstrate congruent factual and juridical arguments, capable of justifying the modification 

of the understanding, abstracting from mere subjective opinions. Would that be the position of 

the STF? Did the decisions consider the federative purpose of the Brazilian Republic? This 

thesis has concluded that the Supreme Court has a very conservative approach in order to 

position itself in favor of the Union. Thus, it contributes to centralism, and decreases the role 

of subnational entities, an effect opposite the one defended by federalism. The federal entities, 

and the States, in general, would gain much more through the STF's recognition of the 

application of the principle of subsidiarity, by which the competences would be better 

performed by the political member of the federation with the most aligned positioning with 

the social need. The composition of this thesis makes use of methodology with an analytical 

approach, with bibliographical, doctrinal, legislative and jurisprudential sources. Legal 

concepts and doctrinal material and the semantics of jurisprudence are analyzed. 

Keywords: Federalism. Power sharing. Judicial Review. Centralization. Federal Union.  



RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue analizar la posición del Supremo Tribunal Federal, al 

decidir las acciones de control de constitucionalidad que implican el ejercicio de 

competencias federativas. El federalismo brasileño fue inaugurado con base en el Decreto n. 

01, el 15 de noviembre de 1889. Su implementación obedeció a las características de la época, 

con un fuerte atractivo centralizador para privilegiar a la Unión Federal. Las sucesivas 

Constituciones alternaron entre momentos democráticos y otros autoritarios, configurando el 

modelo federativo brasileño hasta llegar a la Constitución de 1988, que puso fin a un ciclo 

dictatorial para inaugurar la democracia participativa y una mayor interacción entre las 

entidades federativas. Esta evolución no fue suficiente para aplicar, desde el punto de vista de 

la Corte Suprema Federal, una división de atribuciones para privilegiar a las entidades 

políticas más cercanas a la comunidad. Esto se debe a que el gobierno federal continuó siendo 

el principal titular de competencias, de modo que los estados permanecieron con competencia 

residual, mientras que los municipios, además de la posibilidad de legislar sobre asuntos de 

interés local, también disfrutan de las competencias expresadas em la Constitución. Al 

legislar, los Estados deben redoblar la prudencia, dado que la Unión, o los municipios, pueden 

interpretar que la legislación estatal ha invadido sus respectivas competencias. La 

competencia concurrente y complementaria ha sido impugnada ante el Supremo Tribunal 

Federal a favor de los Estados, generalmente de la Oficina del Fiscal General, lo que se suma 

a la incompetencia del Estado o la extrapolación de la suplementariedad. El STF es el órgano 

supremo del Poder Judicial brasileño, competente para procesar y juzgar las acciones del 

control concentrado de la constitucionalidad, así como para apreciar las Apelaciones 

Extraordinarias, cuando el argumento inconstitucional proviene de las instancias inferiores, 

por el control difuso. Por esta razón, debe ser extremadamente cauteloso y firme en su juicio 

de consagración de la Constitución y sus fundamentos, entre ellos el de la esencia federalista, 

alabando la autonomía de las entidades políticas. Las decisiones de ese Tribunal deben ser lo 

suficientemente densas para evitar dudas relativas al mero análisis legislativo, y evitar 

repeticiones de sentencias anteriores, desconectados de la relación de causa y efecto. Los 

magistrados deben emitir juicios para privilegiar la estabilidad y la racionalidad de las 

decisiones, pero no impiden un eventual cambio de posición. Para hacerlo, es necesario 

demostrar argumentos fácticos y jurídicos congruentes, capaces de justificar la modificación 

de la comprensión, abstrayéndose de las opiniones meramente subjetivas. ¿Esa sería la 

posición del STF? ¿Las decisiones tomaron en cuenta el propósito federativo de la República 

de Brasil? Esta tesis ha llegado a la conclusión de que el Tribunal Supremo tiene un 

comportamiento conservador para posicionarse a favor de la Unión. Por lo tanto, contribuye al 

centralismo y disminuye el papel de las entidades subnacionales, un efecto opuesto al 

predicado por el federalismo. El grupo de entidades políticas, y el Estado-miembro, en 

general, obtendrían mucho más a través del reconocimiento por parte del STF de la aplicación 

del principio de subsidiariedad, mediante el cual las competencias serían mejor desempeñadas 

por el miembro político de la federación con el posicionamiento más alineado con la 

necesidad social. La composición de esta tesis hace uso de la metodología con un enfoque 

analítico, con fuentes bibliográficas, doctrinales, legislativas y jurisprudenciales. Se analizan 

conceptos legales y material doctrinal y la semántica de la jurisprudencia. 

Palabras clave: Federalismo. Distribución de competencias. Control de Constitucionalidad. 

Centralización. Unión Federal.  
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INTRODUÇÃO 

Esta investigação tem o propósito demonstrar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

decide conflitos de competências constitucionais, tende a se posicionar de forma favorável à 

União. É também uma constante daquela Corte repetir votos sem se preocupar com as 

mudanças trazidas pelo federalismo inaugurado em 1988, visto que costuma repisar decisões 

anteriores, sem fazer uma analogia que vincule o julgado passado e o que está sob exame. 

Quando da análise das decisões, foi feito um curioso achado que demonstrou uma abrupta 

mudança de posicionamento, no qual o fundamento determinante foram convicções 

subjetivas, baseado em um caso de repercussão política. 

Qual seria o motivo de desenvolver uma investigação dessa natureza? Ora, o 

federalismo é uma forma de Estado provocativa. Como pode um macrossistema jurídico-

político abrigar diversos outros menores, cada um a usufruir de autonomia política e suas 

especificidades, pelo qual uma Constituição distribui competências, que, uma vez violadas, 

permitem a provocação de uma Corte Constitucional a dirimir esse problema? Cada um dos 

entes políticos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, possui interesses 

distintos, e todos podem inovar o Direito por meio da produção legislativa com o fito de 

atender aos anseios de suas respectivas coletividades. Somente a busca incessante por uma 

harmonia pode fazer funcionar esse arranjo jurídico-político complexo. 

Foi justamente essa engenhosidade que despertou o interesse por realizar esta pesquisa, 

notadamente porque de tanto se discutir academicamente o federalismo fiscal, em que a 

disputa por uma fatia cada vez maior da repartição da receita desencadeou a vontade de 

discutir, antes da questão tributária, o próprio tema da autonomia de cada ente, e de que forma 

o Supremo Tribunal Federal se comportava mediante o conflito. 

De certo não existe um molde federativo que se aplique a todos os Estados que optaram 

por adotá-lo. No entanto, existem características comuns que sofrem adequações a variar com 

a realidade do Estado, sua história, costumes e propósitos. A própria República Federativa do 
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Brasil é um exemplo de tal assertiva, uma vez que reconheceu o Município como ente 

integrante do pacto federativo, por força da sua presença na evolução sociocultural e política 

brasileira. 

Para dar cabo da pesquisa, foram investigadas as jurisprudências do Supremo Tribunal 

Federal produzidas após 1988, ano que inaugura o novo federalismo brasileiro. A apuração 

buscou primordialmente as ações de controle de constitucionalidade concentrado, pelo que a 

ampla maioria dos julgados tem como objeto a legislação estadual, seja a própria Constituição 

ou a legislação estadual infraconstitucional. Para tanto, diversas buscas serão utilizadas na 

página virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do uso de conectores, como: 

“FEDERALISMO”, “CONFLITO”, “AUTONOMIA”, “DISTRIBUIÇÃO”, 

“COMPETÊNCIA”, dentre outros. Selecionaram-se diversos julgados, em distintas épocas de 

composição da Corte, posto que o propósito é justamente observar, ao longo dos anos, se a 

premissa se confirma. O critério de escolha após o resultado da busca foi relativamente à 

matéria aplicável ao conflito quando do exercício das competências. Consideram-se aqueles 

assuntos que aparentemente demonstram se adequar ao propósito. 

Vale destacar que a ideia não é atacar a União Federal. Acredita-se que esta integrante 

do pacto federativo apenas é agraciada com base na visão centralizadora do Supremo Tribunal 

Federal. A análise considera que, na grande maioria das vezes, o requerente da ação direta de 

inconstitucionalidade é a Procuradoria Geral da República, a qual, acredita-se, se posiciona de 

forma equidistante aos entes federados. 

Como a ideia é justamente analisar o teor das decisões produzidas, bem como devido à 

impossibilidade temporal de levar a cabo uma produção estatística fidedigna, e também por 

existirem estudos relativos ao tema, deixará de se tabular se nas decisões examinadas houve 

ou não deferimento de liminar, se a mesma foi confirmada, qual o partido político que 

ingressou com a ação, ou se foi a Procuradoria Geral da República ou qualquer outro 

legitimado, dentre alguns elementos analíticos. Relativamente a esse tipo de análise, existe 

interessante artigo científico1, bem como as estatísticas disponibilizadas pela Fundação 

 
1 OLIVEIRA, V. E. D. Poder Judiciário: árbitro dos conflitos constitucionais entre Estados e União. Lua Nova, 

São Paulo, v. n. 78, p. 223-250, 2009. Disponivel em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

64452009000300011&script=sci_abstract. Acesso em: 04 jul. 2019. 
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Getúlio Vargas2, assim como o próprio STF3. Por orientação, a análise estatística foi renegada, 

por possível falta de originalidade. 

Decerto, o objetivo desta tese passará ao largo de construir um escorço histórico 

infindável, com início, por exemplo, na análise das tribos norte-americanas Cherokee, 

Chickasaw, Creek, ou ainda, os Seminole, tidas pelos europeus como as cinco tribos 

civilizadas, as quais alguns admitem tenham sido exemplo de uma forma embrionária de 

federalismo. Se tal metodologia fosse apontada, deveria ser inserida na pesquisa até mesmo a 

federação Mitanni, pelo que denuncia a existência no antigo reino do Curdistão, localizada 

onde hoje se identifica como ao norte do Iraque e Síria, durante o terceiro trimestre do 

segundo milênio antes de Cristo.4 

Caso adotada essa vereda, será ainda necessário discutir a respeito das possíveis 

confederações municipais gregas em diversos séculos da história, o sacroimpério romano, a 

liga da lombarda, as organizações jurídico-políticas espanholas, a Liga Hanseática, bem como 

a Confederação Helvética, hoje, federação Suíça. Tampouco, far-se-á uma monótona incursão 

a respeito de Estados antigos que alguns doutrinadores conseguem identificar profusões 

federalistas, como os Egípcios.5 

Numa empreitada mais ousada, partir-se-á do pressuposto do conhecimento elementar 

relativo ao federalismo, neste caso ao se fazer uma referência maior ao norte-americano, posto 

ter sido o modelo moderno mais discutido e adaptado para as demais nações, tendo a 

Constituição norte-americana de 1789 como um verdadeiro divisor de águas na análise 

federalista. 

A federação possui contornos jurídicos e políticos bem delineados, ou seja, cada Estado 

Federal pode ser considerado com base em suas particularidades sócio-históricas que os 

conduziram a adotar esse modelo.6 O federalismo, por esse prisma, é visto como um elemento 

agregador das diversidades, posto que cada Estado-membro é único em sua individualidade, 

 
2BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Supremo em Números. Disponível em: 

http://www.fgv.br/supremoemnumeros/. Acesso em: 11 jul. 2019. 
3BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Estatísticas do STF. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina. Acesso em: 11 jul. 2019. 
4 HOPKINS, J. Devolution in context: regional, federal and devolved government in the member states of the 

European Union. London: Cavendish Publishing Limited, 2002, p.23. 
5 ELAZAR, D. J. Exploring Federalism. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1991, p.117. 
6 HESSE, K. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sérgio 

Fabris Editora, 1998. 
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com sua cultura, etnicidade, riquezas naturais e, muitas vezes, língua própria. Parece óbvio 

afirmar que cada Estado tem sua própria cultura, contornos geográficos, climáticos e 

históricos. Mas a se considerar a tendência brasileira de centralizar o poder e desprezar as 

diferenças subnacionais, até mesmo o óbvio deve algumas vezes ser reafirmado. As questões 

particulares que unem os Estados internamente estão profundamente enraizadas em suas 

respectivas configurações geográficas, históricas e culturais. Isso é bastante natural, pois cada 

um adquire as tradições, necessidades e interesses comuns que lhe dão significado como uma 

sociedade civil, por meio de sua combinação de caracteres únicos. 

A autonomia e a participação são elementos indissociáveis a qualquer sistema 

federativo.7 A autonomia tem como função elementar promover a descentralização, ou seja, 

assegurar a existência de diversos centros decisórios, autorizados a inovar o ordenamento 

mediante a feitura de leis próprias. A participação, por sua vez, garante a união, baseada na 

descentralização arrimada no consenso, legitimidade e consciência cooperativa. Sem essas 

duas premissas, autonomia e participação na vontade federal, desaparecem os critérios firmes 

de subsistência dos ordenamentos políticos, a congruência federativa dos demais 

ordenamentos públicos subnacionais, como, por exemplo, os existentes em Estados Unitários, 

mas com elevado grau de descentralização, como a Espanha, a Itália e a França. Os entes 

federados precisam querer estar e permanecerem juntos 

Adverte-se sobre a necessidade de se cooperar, para demonstrar a existência de um 

compromisso constitucional de participação conjunta, dividida em diversos princípios 

constitucionais, inspirados em um ideal de consenso.8 Daí porque os chamados sistemas 

multiníveis estarão sempre a duelar com as forças centrífugas e centrípetas para a sua 

harmonia e existência. Uma permanente adaptação e balanço do sistema federativo, a fim de 

assegurar o seu êxito e a continuidade, ainda que imperfeito. Por isso é necessário analisar e 

compreender a postura da Suprema Corte brasileira, uma vez que os juízes constitucionais são 

os garantidores do equilíbrio federativo. 

O federalismo ainda pode ser considerado como um modo de organização jurídico-

política que une os diversos subsistemas jurídicos dentro de um sistema maior, abrangente, a 

distribuir poder político e governos autônomos de maneira planejada para proteger a 

 
7 BONAVIDES, P. A constituição aberta. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. 
8 SILVEIRA, A. Cooperação e compromisso constitucional nos Estados compostos. Estudo sore a teoria do 

federalismo e a organização jurídica dos sistema federativos. Coimbra: Almedina, 2007. 



 
 18 

existência e a autoridade de ambos.9 As políticas básicas devem ser implementadas por meio 

de um processo de negociação que envolva todas as partes envolvidas, de modo a permitir que 

compartilhem os processos de tomada de decisão e de execução sistêmica, posto que o 

bicameralismo permite tal comportamento, ao abrigar os representantes dos Estados (mesmo 

que inexista assento reservado aos Municípios). Em sua forma mais simples, federalismo 

significa unificação nacional por meio da manutenção de sistemas subnacionais. Em um 

sentido mais amplo, no entanto, o federalismo é mais do que um arranjo de estruturas 

governamentais, é um modo de atividade política que requer a expressão de certos tipos de 

relacionamentos cooperativos, como se vê pela repartição de competência. A parceria implica 

a distribuição de poder real entre vários centros que devem negociar acordos de cooperação 

uns com os outros, a fim de alcançar objetivos comuns. 

Desenvolver-se-á o tema em quatro capítulos. O primeiro deles descreverá as 

características elementares de um Estado que adota a forma federativa de organização 

político-administrativa. Com base em uma definição de federalismo adotado por diversos 

autores clássicos, aponta-se como característica: a existência de uma Constituição Federal 

escrita e rígida como instrumento a materializar o Estado. Essa Constituição opera a 

distribuição de competências, delineando, no caso brasileiro, a competência exclusiva, 

privativa, comum, concorrente, suplementar e de interesse local (no caso dos Municípios). A 

distribuição de competências existe para afastar qualquer possibilidade de se argumentar, 

juridicamente, que existe hierarquia entre os entes políticos da federação. Consoante a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios recebem da Constituição federal as atribuições que lhe 

são conferidas, por se tratar de uma única fonte emanadora de competências, a superioridade 

que se observa é tão somente do Texto Maior em relação aos entes políticos da federação e 

suas respectivas espécies normativas. 

No entanto, é justamente o exercício das competências legislativas que causa eventuais 

ataques à harmonia federal. Sem dúvida, sempre existirá uma tensão entre os entes 

subnacionais. Isso porque não se admite que uma matéria constitucionalmente outorgada a um 

provoque a absoluta falta de interesse do outro no desenvolvimento daquele assunto. O Estado 

é um só, ainda que organizado sob a forma de admitir a coabitação equilibrada de subsistemas 

jurídicos. 

 
9 ELAZAR, D. J. American federalism. A view from the States. 2. ed. New York: Thomas Y. Crowell 

Company, 1972. 
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Visto por esse prisma, eventualmente o exercício da autonomia legislativa, de acordo 

com a distribuição de competências operada especialmente entre os artigos 22 a 24 da 

Constituição Federal, pode causar conflito. Ora, ao se observar que é a própria Constituição 

que assegura aos Estados-membros o exercício da competência residual, considerar ser 

possível legislar a respeito de tudo que não lhe é proibido exige do legislador estadual um 

grau de conhecimento ou de autolimitação elevado, para desconsiderar o seu interesse em 

legislar sobre determinada matéria, por entender se tratar de algo já destinado à União, por 

exemplo. De outro lado, ainda que exerça competência concorrente ou suplementar, poderá 

sempre ser suscitado o questionamento de que foram extrapolados os limites aduzidos na lei 

federal ou que foi além do permissivo constitucional para o tema. 

Por tal motivo que igualmente se estuda a característica da existência de uma Corte 

Suprema. No caso brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal o órgão do Poder Judiciário com a 

atribuição constitucional de dirimir os conflitos de competências, a interpretação da 

Constituição. O referido tribunal deve ser entendido como integrante indispensável à 

consagração do federalismo, mas também deve ser compreendido que não integra a União, 

mas sim faz parte de um Poder, cuja finalidade precípua é manter ou devolver a harmonia 

eventualmente abalada por suposta violação constitucional com base no desrespeito à 

distribuição de competências. 

Isso serve para consagrar a autonomia política de todos os integrantes do pacto 

federativo, de modo a consagrar a federação mediante a tolerância de suas imperfeições e em 

busca constante de equacionar os conflitos que sempre hão de surgir. A autonomia política, 

por si só, contém significado mais amplo do que apenas permitir que os entes federados, 

através da competência outorgada, possam inovar o Direito, criando o subsistema jurídico-

político regional, através da feitura da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito 

Federal e das demais Leis Orgânicas, e suas respectivas legislações infraconstitucionais 

regional e local. Ela abrange a autonomia administrativa, estatutária, tributária, financeira, 

dentre outras. 

Ao fazer parte da federação, é indispensável que os entes políticos igualmente tenham 

um assento no cenário político nacional. Por esse motivo existe o Congresso Nacional, 

expressão do poder legislativo nacional, formado pela Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal, por meio do bicameralismo. A Câmara abriga os representantes populares, enquanto 
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o Senado Federal acolhe os representantes dos Estados, que participam ativamente das 

tomadas de decisões políticas10. 

Considerando que o federalismo tem como característica a composição plural e o 

respeito pela Constituição, deve igualmente indicar quais os pressupostos básicos a serem 

observados, sob pena de sofrer intervenção, que, no caso brasileiro, por contemplar a 

municipalidade como partícipe do pacto federativo, possui duas modalidades: a intervenção 

federal e a estadual. Para além disso, foram indicados princípios constitucionais sensíveis, 

pelo que, uma vez constatada a sua não observância, enseja a deflagração da ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva. A intervenção pode ser utilizada, inclusive, caso algum 

ente federado tencione abdicar do pacto federativo para declarar a sua independência e 

estabelecer uma nova ordem, dessa vez soberana. 

O segundo capítulo, por sua vez, detalhará com mais precisão a morfologia do 

federalismo brasileiro. É explicado o papel de cada um dos entes políticos da federação e 

especificada a divisão de competências por meio da técnica da predominância do interesse. 

Como as jurisprudências a serem analisadas estão mais voltadas para arguição de 

inconstitucionalidade vocacionadas a leis estaduais, deu-se ênfase ao posicionamento 

jurídico-político dos Estados. Para tanto, foram explicitadas as diversas autonomias, 

decorrentes da autonomia política de que gozam os referidos entes. Explicou-se a respeito do 

poder decorrente para justificar que os Estados elaboram suas próprias Constituições e, por 

conta disso, também elaboram as leis que irão disciplinar a atividade regional dentro do seu 

território pelo exercício da função típica do Poder Legislativo Estadual. Além disso, foi 

elucidada a autonomia administrativa, como característica ínsita à própria condução das 

atividades estatais, tarefa precípua do Poder Executivo. De nada adiantaria possuir referidas 

autonomias se os Estados não usufruíssem da autonomia tributária. Isso implica explicar que é 

necessário que os entes federados possuam arrecadação suficiente para desempenhar a sua 

missão constitucional. Ao final do capítulo, aborda-se também a atuação do Poder Judiciário, 

haja vista que o subsistema jurídico criado pelo Estado, necessariamente, implica a utilização 

de um judiciário próprio, competente, para apreciar as demandas decorrentes do cumprimento 

da legislação estadual, ou ainda federal, aplicada em nível regional. 

 
10 Cabe esclarecer a imperfeição do federalismo brasileiro nesse aspecto. Se se defende que os entes políticos 

façam parte das tomadas de decisões, com a inclusão do Município este fica sem representatividade direta, 

posto que o Senado Federal é composto por Senadores da República, representantes dos Estados e do Distrito 

Federal. 
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Na sequência, o terceiro capítulo aprofundará a explicação relativa à necessidade da 

existência de uma Corte Constitucional para o federalismo. Esclarece-se que o Supremo 

Tribunal Federal é o órgão do Poder Judiciário a promover o equilíbrio e a manutenção do 

pacto federativo. Tais objetivos somente podem ser alcançados quando o Poder Judiciário 

compreende que a federação não pode ser concebida isoladamente, mas sim com base na 

contribuição que cada ente político traz para o todo. Em um primeiro plano, justifica-se a 

judicialização em virtude do surgimento de um fenômeno que ganhou corpo após a 2ª Guerra 

Mundial. As novas necessidades e os aspectos programáticos das constituições estimularam as 

provocações aos Poderes Judiciários, a fim de promover uma equalização das necessidades 

populares e a concretização das ações públicas.  

De acordo com o crescimento da atividade judiciária, faz-se uma distinção entre o 

garantismo e o ativismo judicial de modo a enaltecer que o resultado da prestação 

jurisdicional deve ser balizado pelos limites estabelecidos no Estado Democrático de Direito, 

em boa parte, através do controle de constitucionalidade das leis, de forma a proporcionar a 

observância das espécies normativas por parte do poder político. 

Para tanto, são explicitadas as modalidades de controle de constitucionalidade, em 

especial o controle jurídico. Nessa perspectiva, é feita a distinção entre o controle concentrado 

e o controle difuso de constitucionalidade, mesmo porque as decisões a serem analisadas são, 

prioritariamente, oriundas da provocação direta de inconstitucionalidade. 

O quarto e último capítulo fará referência direta às jurisprudências analisadas, que 

emprestam supedâneo ao que se pretende provar com a tese. Inicialmente são apresentados os 

requisitos para a construção da jurisprudência, de modo que ela possa ser universal, traduzida 

também por racional e não autoritária, a fim de conferir uniformidade, estabilidade, 

integridade e coerência. A importância de as decisões estarem revestidas de tais requisitos é 

relevante por afastar eventuais julgados casuísticos, uma vez que podem provocar danos pela 

instabilidade dos Tribunais. 

As jurisprudências reafirmam o vínculo entre os magistrados e suas decisões, de modo a 

afastar eventuais discricionariedades e a fazer com que os precedentes se tornem verdadeiras 

normas jurídicas. O precedente é basicamente a obrigação de um juiz seguir a sua linha de 

julgados anteriores, desde que haja uma semelhança de assuntos. Essa postura não impede a 

mudança de entendimento da Corte. Todavia, forçará o magistrado a aprimorar a densidade 
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argumentativa para demonstrar ser plausível a modificação do entendimento, resguardando a 

densidade da discussão. A vantagem de se adotar essa sistemática é a de se evitar a surpresa 

que pode advir de decisões inesperadas, posto que deverão estar baseadas em julgados da 

mesma natureza. 

De acordo com as decisões que foram analisadas, é possível encontrar posicionamentos 

duvidosos de Ministros do Supremo Tribunal, até outros que demonstram de forma firme e 

racional, a mudança de entendimento em algumas matérias. São apontadas decisões que 

demonstram fundamentos normativos oriundos de períodos pretéritos à Constituição, 

inspiradas no período ditatorial. De igual sorte, alguns votos apenas irão fazer menção a 

outros julgados, sem contribuir para a atual discussão ou considerar os motivos que foram 

aduzidos para o debate na Suprema Corte. Mais adiante, um posicionamento é superado sem 

que tenha sido demonstrado um argumento razoável, com base em sólida premissa. Ao revés, 

utilizando-se apenas convicções pessoais, o STF modifica o entendimento em matéria 

simétrica ao Texto Federal, reproduzido em Constituição Estadual. Por fim, será apresentada 

uma possível sinalização do Supremo Tribunal Federal em evoluir no sentido de considerar o 

pacto federativo como um dos fundamentos de decidir. 

Defende-se que, com as jurisprudências analisadas, fique demonstrada a tese de que o 

Supremo Tribunal Federal possui uma inclinação severa para julgar os processos em que há 

conflito entre a União e os demais entes federativos, em favor daquela. Tal postura ofende o 

pacto federativo, até mesmo por inexistir hierarquia entre os entes da federação, para além de 

subtrair judicialmente a autonomia dos Estados e dos Municípios, de modo a tolher o 

exercício de suas competências. A atuação do ente central se realiza com o intuito de estar 

presente à medida do imprescindível à continuidade do sistema jurídico-político como um 

todo. Vale destacar que o referido princípio não é uma novidade para o federalismo, mas sim 

um elemento intrínseco à própria técnica de divisão e competências, fazendo parte da cultura 

política federativa11.  

Destaca-se que essa problemática não é provocada pela União Federal, ela apenas se 

beneficia do comportamento do Supremo Tribunal Federal, o qual faz interpretações de modo 

a privilegiar o centralismo. O federalismo hoje não pode ser compreendido como um simples 

aglomerado de entes autônomos, cada qual a desempenhar as atividades destacadas pela 

 
11 CONSTANTINESCO, V. Who' s Afraid of Subsidiarity? Yearbook of European Law, v. 11, p. 33-55, 1991. 
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Constituição Federal. Pela aplicação do princípio da subsidiariedade, verifica-se que as 

competências são desempenhadas de modo mais eficaz pelo ente que está mais próximo da 

realidade social concernente à matéria.  



1 FEDERALISMO E SEUS ASPECTOS 

Federalism can exist only where there is a considerable tolerance of 

diversity and willingness to take political action through the political 

arts of negotiation even when the power to act unilaterally is 

available. The usual prerequisite to action in federal systems is the 

ability to build consensus rather than the power to threaten 

coercion12.  

A grande maioria dos Estados Federais tomou de empréstimo o modelo norte-

americano. Apesar de não existir um modelo unívoco, o que se pode afirmar, decerto, é que 

algumas características comuns podem ser apontadas em cada um daqueles Estados. 

Ao se tomar por empréstimo inicialmente as ponderações de Dicey, afirma-se que um 

Estado Federal tem como requisitos apenas duas condições.13 A primeira delas é que deve 

existir um corpo de países tão intimamente ligado por localidade, por história, por raça ou 

coisa parecida, como sendo capaz de suportar, à vista de seus habitantes, uma impressão de 

nacionalidade comum. A segunda condição é a existência de sentimento comum entre os 

habitantes das unidades políticas, cujo propósito é de se manterem unidos em coletividade. Se 

não houver desejo de se unir, claramente não há base para o federalismo. 

Um dos expoentes norte-americanos, Riker assevera que o termo federal é usado para 

países nos quais existem dois níveis de governo que legislam sobre a mesma terra e povo. 

Cada nível tem pelo menos uma área de jurisdição na qual é autônomo e há alguma garantia 

(mesmo que meramente uma declaração na constituição) da autonomia de cada governo em 

sua própria esfera.14 

Wheare, por sua vez, destaca que os requisitos para a implementação do federalismo são 

diversos, e se deve ponderar a respeito de quais situações se deveria adotar o federalismo 

como forma de Estado.15 Isso porque são diversos os requisitos, que exigem a coexistência de 

 
12 Em tradução livre: O federalismo só pode existir onde exista uma considerável tolerância de diversidade e 

disposição para adotar ações políticas através das artes políticas de negociação, mesmo quando o poder de agir 

unilateralmente esteja disponível. O pré-requisito usual para a ação nos sistemas federais é a capacidade de 

construir consenso em vez do poder coercitivo da ameaça. ELAZAR, D. J. Exploring federalism. Tuscaloosa: 

The University of Alabama Press, 1991, p.81. 
13 DICEY, A. V. Introduction to the study of the constitution [1915]. Indianapolis: Liberty Fund, 1982, p.75. 
14 RIKER, W. H. Federalism: origin, operation, significance. Boston: Little, Brown and Company, 1964, p.11. 
15 WHEARE, K. C. Federal government. Westport: Greenwood Press, 1980, p.35. 
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várias características raramente encontradas em conjunto e que devem ser consideradas de 

forma peculiar para cada caso. 

Logicamente, os requisitos a serem debatidos se mostram como elementos encontrados 

com mais frequência naquelas nações, cujo federalismo apresenta resultados positivos. Deste 

ponto de partida, é possível conceber uma estrutura de raciocínio como sinônimo das 

condições de sucesso e fracasso nas federações.16 Wheare reconhece a dificuldade em apontar 

requisitos perfeitos e essenciais ao federalismo, ao dissertar que “[...] if we know the answers 

to these questions, we can begin to see what ingredients should be present before it can be 

asserted that federal government should be adopted for a given territory” 17. Diversos fatores 

podem ser fonte inspiradora para a agregação de coletividades a fim de se formar um Estado 

Federal. 

De maneira mais geral, o federalismo pode nascer de uma necessidade de congregação 

militar, especialmente para defesa dos contratantes; de um desejo de ser independente de 

poderes estrangeiros e uma percepção de que somente através da união a independência 

poderia ser assegurada; de uma associação política comunitária em causa antes de sua união 

federal ou em uma confederação em mudança, como foi no caso americano, bem como dos 

cantões suíços; e ainda características geográficas, bem como semelhança das instituições 

políticas, culturais, linguísticas, dentre outros fatores abstratos. No entanto, defende-se que, 

pelo menos, devem existir duas categorias essenciais ao sistema federativo, capacidade de se 

unir para fazê-lo funcionar e capacidade de, simultaneamente, as unidades constituintes 

permanecerem distintas e separadas dentro do estado federal. 

Cumpre esclarecer que inexiste uma fórmula mágica, para o bem ou para o mal (sucesso 

ou derrota da adoção da forma federativa). Em interessante obra, Burguess sugere condições 

de sucesso e de fracasso para o federalismo.18 Segundo o autor, o sucesso do federalismo está 

relacionado a um desejo de agregação federal, a ser mantido após o estabelecimento formal de 

uma constituição escrita ao sustentar simultaneamente uma dupla lealdade de cidadãos ao seu 

próprio Estado e um apego comum à federação como um todo. Além disso, em consequência 

 
16 WHEARE, K. C. Federal government. Westport: Greenwood Press, 1980, p.37. 
17 Em tradução livre: Se soubermos as respostas a essas perguntas, poderemos começar a ver quais requisitos 

devem estar presentes, antes que possa ser afirmado que o federalismo deve ser adotado para um determinado 

território. Ibid., 1980, p.37. 
18 BURGUESS, M. In search of the federal spirit. New Theoretical and Empirical Perspectives in Comparative 

Federalism. In: BURGUESS, M. Standing on the shoulders of giants: the conditions for success and failure 

in federalism. Oxford: Oxford Scholarship Online, 2012. p. 220-249, p.235. 

 



 
 26 

do argumento anterior, que a constituição, escrita e formal, incorpore um desenho 

institucional, processos de tomada de decisão e procedimentos em comum, adequados para 

criar ou sustentar uma federação nacional ou multinacional (plurinacional), juntamente com 

garantias apropriadas para preservar a identidade das unidades constituintes, dentro de uma 

democracia liberal. As elites políticas, assim conceituadas de forma a acomodar não apenas as 

grandes agremiações, mas igualmente de modo a contemplar a participação das minorias, com 

a capacidade de governar e trabalhar em conjunto. Isso promove a existência de um sistema 

político-partidário que tenha a capacidade estrutural de unir a federação, ao mesmo tempo em 

que acomoda as diversidades sociais expressas como partidos subnacionais na política federal. 

As condições de êxito do federalismo devem igualmente contemplar um sistema fiscal, 

que possa enfrentar os desafios econômicos mais importantes da alocação e redistribuição de 

recursos, a fim de fornecer a base do ajuste e adaptação à mudança e ao desenvolvimento. Por 

fim, a necessidade de manter vivo “o espírito federal” no sentido de sustentar um 

compromisso com a ideia federal como um valor, ou seja, que a população eleja como valor 

moral em si a coexistência dos povos nacionais. 

Por outro lado, o oposto das premissas enumeradas contribuiria para a ruína do 

federalismo. Assim, pode-se citar a ausência de um desejo ou compromisso suficiente em toda 

a organização existente ou emergente para introduzir uma recomendação federal que 

implicaria a acomodação constitucional e institucional das diversidades políticas e da 

diversidade. A ausência ou a atenuação da democracia liberal provoca a incapacidade de as 

elites políticas (maiorias e minorias) trabalharem juntas por causa de falta fundamental de 

confiança, a ocasionar uma intensa rivalidade política por meio da demonstração de ambições 

incontornáveis. Isso também atrai uma estrutura e uma operação do sistema partidário de 

forma a promover forças centrífugas destinadas a servir interesses, valores e crenças 

subnacionais que são antagônicos à manutenção e à integridade da federação. Essas premissas 

em conjunto provocam uma atrofia no sistema fiscal, posto que as discussões integrativas 

falham, de modo a provocar reflexos nas políticas públicas de arrecadação e redistribuição de 

recursos. Por fim, fica patente a ausência do "espírito federal" no sentido de que a ideia 

federal não é, em si mesma, um valor que vale a pena sustentar por direito próprio, tendo 

como consequência a secessão, pacífica ou revolucionária. 

O federalismo exige comprometimento e cooperação por parte de indivíduos e 

instituições que também se orgulham de preservar suas respectivas identidades. Os sistemas 
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federais bem-sucedidos são caracterizados não apenas por seus arranjos constitucionais no 

sentido estrito da palavra, mas por sua permeabilidade com o espírito do federalismo 

manifestado no compartilhamento por meio de negociação, tolerância mútua e autocontrole na 

busca de objetivos e uma consideração do todo, bem como as consequências substantivas das 

decisões federativas. Um fator que está presente em todas as federações modernas, cuja 

origem se dera por agregação, era que as regiões desejosas por união tiveram uma existência 

anterior como colônias, embora seja de notar que nenhuma delas teve um longo período na 

história como um estado verdadeiramente soberano e independente. 

Watts, por sua vez, enaltece diversas outras características que, apesar de direcionar 

para o federalismo, podem ser vislumbradas em outros Estados que não os federais. Em seu 

enunciado, destaca a existência de pelo menos duas ordens de governo: uma para toda a 

federação, e outra para as unidades regionais, cada uma com atuação direcionada para os seus 

cidadãos.19 Uma distribuição de competências legislativas, bem como autoridade executiva 

estabelecida numa constituição, com as respectivas dotações orçamentárias individualizadas, 

para ambas as ordens de governo, de modo a assegurar a autonomia de cada uma delas. 

Existência de uma representação regional na tomada de decisões políticas nacionais, 

geralmente abrigadas numa segunda câmara federal (no Brasil, o Senado Federal). Uma 

escrita Constituição suprema, cuja alteração do texto possa ser sugerida também pelas 

entidades subnacionais20, a exigir consenso significativo das demais unidades para a sua 

concretização. O autor ainda reclama a existência de organismos coletivos, de modo a facilitar 

a colaboração intergovernamental para os assuntos cujas responsabilidades governamentais 

sejam compartilhadas, ou que haja sobreposição. Por fim, a presença de um árbitro, 

notadamente um Tribunal, de modo a proteger as regras constitucionais e o modus operandi 

dos institutos governamentais de proteção da federação. 

As mais variadas diferenças estruturais podem ser identificadas nos vários sistemas 

políticos que se denominam federais21. No entanto, algumas características básicas e 

princípios operacionais estão presentes de forma comum a todos os sistemas verdadeiramente 

 
19 WATTS, R. L. Comparing federal systems. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2008, p.9. 
20 Vale destacar que Watts apresenta tais requisitos sem contemplar, por exemplo, o federalismo, no qual o 

Município faz parte do pacto federativo, sem, contudo, poder apresentar propostas de emenda à Constituição. 

Ibid., 2008. 
21 Baracho estabelece uma simplificação dos requisitos. Para o autor, bastaria: “a) uma repartição constitucional 

de competências superpostas; b) a participação das entidades subnacionais nas tomadas de decisões políticas 

(através do Senado Federal); c) igualdade entre os entes políticos da federação”. BARACHO, J. A. D. O. 

Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p.47-48. 
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federais, o que ajuda a defini-los como tal. Ao se considerar, portanto, as premissas acima 

fixadas, passa-se a discorrer a respeito das características comuns da forma federativa de 

Estado22. 

1.1 Constituição federal escrita e rígida 

A formação de um Estado moderno exige a elaboração de uma constituição. É este 

instrumento jurídico-político que compila as escolhas fundamentais da sociedade a respeito do 

seu governo, definirá a forma de Estado, de Governo, explicitará a separação dos poderes, 

bem como declamará a separação dos poderes, e apostará as normas dirigentes. No Brasil, a 

Constituição, de forma eloquente, articula quais são as aspirações nacionais, ao enumerá-las 

como objetivos fundamentais junto ao Art. 3º de seu texto. 

O federalismo refere-se a um tipo de governo e governança que é estabelecido 

voluntariamente para alcançar a unidade, de forma a preservar a diversidade, unir 

constitucionalmente comunidades políticas em um único espaço limitado, mas abrangente, 

comunidade, como um estado-nação. A União pode resultar da agregação de comunidades 

políticas separadas, mesmo independentes, em uma federação (Estados Unidos, por exemplo) 

ou da desagregação ou transformação de um Estado unitário num regime federal de direito ou 

de facto (Brasil, Bélgica e África do Sul). 

Embora, em princípio, a união federativa seja voluntária, na prática, fatores hobbesianos 

e forças coercivas, em conjunto com incentivos positivos, também sustentam uma federação 

mesmo em face de descontentamento por parte de alguns ou de todos os membros da 

federação, comunidades políticas constituintes. Consequentemente, as políticas federais 

tendem a ser dinâmicas com o tempo, as forças disputam por mais ou menos centralização 

dentro de mais ou menos unidade. 

Supremacia constitucional significa que toda a autoridade governamental está enraizada 

e deriva de documento escrito soberano, sujeito a um processo judicial independente e 

imparcial interpretação. Watts esclarece que, além de ser escrita, a Constituição deve ser 

sinônimo de supremacia, vez que a sua observância é de fundamental importância para a 

efetividade do plano federal. 

 
22 Para uma visão mais ampliada a respeito das plúrimas caraterísticas e suas aplicações em diversos países, 

sugere-se a leitura de KINCAID, J.; TARR, G. A. A global dialogue on federalism. Distribution of powers 

and responsabilities in federal countries. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2005. v. II. 
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A recognition of the supremacy of the constitution over all orders of government and 

a political culture emphasizing the fundamental importance of respect for 

constitutionality are therefore prerequisites for the effective operation of a 

federation. If these are lacking, a federation is likely to deteriorate to a situation 

where one or other order of government subordinates the other thereby undermining 

the basic constitutional coordinacy that is an essential feature of federations23. 

Ao se deparar com a possibilidade de se estruturar um Estado, os pais fundadores 

(founding fathers), em especial nos idos mais modernos, consideram que a sua existência é 

permanente, e não efêmera ou preparatória para um modelo em definitivo. Ao se partir dessa 

premissa, Elazar, ao considerar que uma relação federal deve ser estabelecida e confirmada 

por meio de um pacto perpétuo de união, anuncia o conteúdo mínimo a ser plasmado na carta 

política: “[…] if not inevitably embodied in a written constitution that outlines, among other 

things, the terms by which power is divided or shared in the political system and which can be 

altered only by extraordinary procedures”.24 Por tais motivos, Kincaid e Tarr anotam que:  

A federal system ordinarily requires a written constitution because a federation is 

based on a voluntary agreement, which, like any important agreement, is best 

placed in writing. A constitution also is essential because a federation consists of 

political communities with different cultures, customs, preferences, and political 

institutions. Quite often, moreover, a federation encompasses a large territory 

and/or population. An unwritten constitution, such as that classically attributed to 

Great Britain, is unsuitable for a federal system because in order to be effective, an 

unwritten constitution requires shared customs rooted in a common history. 

Moreover, a written constitution is needed because, in principle, a federation has no 

inherent powers of its own; it is the creation of the federating units. In practice, of 

course, there may be a pre-existing regime, but discarding or transforming this 

regime is likely to require a constitution-writing process. In addition, a written 

constitution serves to set forth the division and sharing of powers among the 

federation's orders of government25. 

A adoção do federalismo, geralmente utilizado para abrigar diversas complexidades 

(extensão territorial, culturas distintas, dentre outros fatores), exige uma engenharia 

governamental que possua instrumentos para equalizar problemas geralmente inexistentes nos 

países unitários. Fala-se de maneira mais abstrata, considerando a existência de países que, 

apesar de adotarem o unitarismo, desenvolveram uma extensa organização político-

administrativa de elevada desconcentração e descentralização, aproximando-se do modelo 

 
23 Em tradução livre: O reconhecimento da supremacia constitucional sobre todas as organizações 

governamentais, e uma cultura política enfatizando a fundamental importância do respeito à 

constitucionalidade são, portanto, pré-requisitos para o efetivo funcionamento de uma federação. Se estiverem 

faltando, é provável que a federação se deteriore a uma situação em que uma ordem governamental seja 

subordinada a outra, minando assim a harmonia constitucional básica, característica essencial das federações. 

WATTS, R. L. Comparing federal systems. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2008, p.88. 
24 ELAZAR, D. J. Exploring federalism. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1991, p.157. 
25 KINCAID, J.; TARR, G. A. A global dialogue on federalism. Distribution of powers and responsibilities 

in federal countries. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2005. v. II, p.411. 

 



 
 30 

federal. Cita-se, por exemplo, Portugal, Itália e França, que, apesar de serem Estados 

unitários, possuem organização interna extremamente estratificada, sem, contudo, adotarem o 

federalismo26. Uma distinção crucial é a inexistência de autonomia política relativa às 

unidades subnacionais. Karl Lowenstein, por sua vez, adiciona que: 

Y, finalmente: los fundamentos esenciales de las relaciones federales estan fijados 

en un documento constitucional formal. Ningún Estado federal puede funcionar sin 

una constitución escrita; esta es la encarnación del contrato sobre la alianza 

eterna. Por medio de este pacto, los Estados miembros, hasta entonces soberanos, 

prescinden de ciertos derechos inherentes a su soberana en favor del Estado 

central, siendo compensados al estar protegida su existencia por todos los otros 

miembros y gozar de las ventajas que se derivan de la vinculación a una comunidad 

estatal mayor. La organización federal se basea en la idea de que la constitución 

federal establece un compromiso entre los interesés de la unidad nacional y de la 

autonoma regional, creando por medio de la comprensión racional un equilibrio 

duradero y beneficioso para todos los participantes27. 

Quando da adoção da forma federativa de Estado, o país necessariamente envolve a 

complexidade no governo, e as tarefas da constituição federal são correspondentemente 

multiplicadas por aquelas de um sistema unitário. Num sistema federal, a constituição designa 

quais são os entes do pacto federativo, bem como especifica de que forma pode se dar tal 

alteração, como, por exemplo, a inclusão, fusão, subdivisão das unidades componentes. De 

igual sorte, o texto constitucional deve estabelecer o exercício do poder decorrente para as 

unidades subnacionais, assim como a maneira de se exercer a sua autonomia política para 

dividir internamente o poder, elaborar as leis e gerenciar a administração de cada entidade do 

pacto federativo. 

 
26 Nesse sentido pode-se pesquisar JOVIČIĆ, 2003; PASQUIER, 2004; MIRANDA, 2004; TAVARES, 1996; 

CANOTILHO, 2003; FOLQUE, 2004; LEAL, 2001, e para uma visão comparada entre diversos estados 

federais e unitários, MAGALHÃES, 2000; BURGESS, 2006; WATSS, 2008. Essas referências são: 

JOVIČIĆ, J. L'Etat régional. Fribourg: Institut du Fédéralisme Fribourg, 2003.; PASQUIER, R. La capacité 

politique des régions. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2004.; MIRANDA, J. Manual de direito 

constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, v. III, 2004.; TAVARES, J. Estudos jurídico-políticos. Lisboa: 

Universidade Autónoma de Lisboa, 1996.; CANOTILHO, J. J. G. Direito constitucional e teoria da 

constituição. Coimbra: Almedina, 2003.; FOLQUE, A. A tutela administrativa nas relações entre o Estado 

e os Municípios. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.; LEAL, E. C. O federalismo republicano português - 

alguns aspectos (1919-1926). In: LEAL, E. C. O federalismo europeu. História política e utopia. Lisboa: 

Colibri, 2001. p. 119-132.; MAGALHÃES, J. L. Q. D. Pacto federativo. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000.; 

BURGESS, M. Comparative federalism. Theory and practice. New York: Routledge, 2006.; WATTS, R. L. 

Comparing federal systems. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2008.  
27 Em tradução livre: E, finalmente: os fundamentos essenciais de uma federação estão previstos num documento 

constitucional solene. Nenhum Estado federal pode existir sem uma Constituição escrita, ela é a materialização 

do contrato, uma aliança eterna. Por meio deste pacto, os Estados membros, até então soberanos, abrem mão de 

certos direitos inerentes à sua soberania, em favor do Estado Federal, sendo recompensados com a proteção de 

existência, protegida dos outros membros e gozando das vantagens derivadas da vinculação a uma 

Comunidade Estatal maior. A organização federal se baseia na ideia de que a constituição federal estabelece 

um compromisso entre os interesses da unidade nacional e a autonomia regional, criando por meio do 

entendimento racional, um equilíbrio duradouro e benéfico para todos os participantes. LOEWENSTEIN, K. 

Teoria de la constitución. Tradução de Alfredo Gallego Anabinarte. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1986, p.356. 
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A depender do grau de mutabilidade do texto constitucional, uma constituição pode ser 

classificada como rígida ou flexível.28 Na primeira hipótese, entende-se que a rigidez decorre 

do processo legislativo de uma proposta de emenda à constituição, cujos requisitos formais e 

materiais são bem mais exigentes, se comparados com o processo legislativo ordinário. Ou 

seja, não podem ser modificadas da mesma maneira que as leis ordinárias, demandando um 

processo de reforma mais complicado e solene. Por sua vez, a Constituição flexível seria 

aquela cujo procedimento para alterar um dispositivo é o mesmo para a feitura de uma lei 

ordinária. Dessa forma, evidencia-se a fragilidade da segurança jurídica, uma vez que as 

normas constitucionais são equiparadas às infraconstitucionais. 

Ao se tomar como exemplo a Constituição brasileira, verificam-se, no Art. 60, os 

requisitos para a propositura de uma proposta de emenda (PEC) ao seu texto. Ao se abstrair as 

cláusulas pétreas, e ao se ater ao formalismo objetivo, qual seja, a tramitação propriamente 

dita, verifica-se que, desde a propositura, uma PEC guarda um grau de dificuldade 

superlativo, se comparada com a apresentação de um projeto de lei ordinária. A iniciativa está 

limitada ao Presidente da República, 1/3 (um terço) dos integrantes da Câmara dos 

Deputados, ou do Senado Federal, ou ainda mais da metade das Assembleias Legislativas 

Estaduais e do Distrito Federal, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 

seus membros. Após a propositura, para que a PEC seja aprovada, exige-se o quórum elevado 

de 3/5 (três quintos), em dois turnos de votação, por cada casa do Congresso Nacional. 

Um projeto de lei ordinária, por sua vez, pode ser proposto isoladamente por um 

Senador da República ou Deputado Federal, o que de partida reduz drasticamente a 

complexidade para a sua apresentação. Em seguida, a sua aprovação dar-se-á após um único 

turno de votação em cada Casa Legislativa, por meio de maioria simples, ou seja, nos termos 

do Art. 47 da Constituição, por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus 

membros. 

Da simples análise perfunctória dos procedimentos acima apontados, verifica-se que a 

cautela exigida ao legislador é bem superior quando o tema é a apresentação de propostas de 

emenda à Constituição. Tal medida confere um maior grau de segurança jurídica e 

estabilidade constitucional, uma vez que o mecanismo utilizado para alterar o texto é bem 

mais solene. Caso a Constituição pudesse ser alterada seguindo o rito igual ao do conferido ao 

processo legislativo de uma lei ordinária, decerto o Texto Constitucional seria uma verdadeira 

 
28 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.  



 
 32 

obra plástica, por sofrer intervenções permanentes e incessantes, ao sabor da vontade do 

legislador constituído. 

Segundo Pontes de Miranda, a rigidez não pode ser considerada como elemento 

fundamental do federalismo. Para o autor, a maneira de se constituir o Poder Executivo e o 

Legislativo, assegurando o funcionamento livre (com base na Constituição) é o sustentáculo 

mais sólido para distinguir o Estado Federativo do Estado Unitário, por exemplo.29  

Nesta tese, defende-se o entendimento, conforme apontado acima em Lowenstein, que a 

rigidez constitucional pode ser traduzida em harmonia federativa, uma vez que reduz 

substancialmente a possibilidade de alterações no Texto Maior que venham a impactar na 

organização político-administrativa. No caso brasileiro, é inclusive erigida à cláusula pétrea, 

posto que o Art. 60, § 4º, proíbe a deliberação de proposta de emenda à Constituição tendente 

a abolir a forma federativa de Estado. Será que a referida proteção se cinge exclusivamente à 

composição do federalismo brasileiro? Decerto que não. Uma vez admitida a propositura de 

uma PEC para diminuir a autonomia de um dos entes, ou até mesmo excluir o Município do 

pacto federativo (de modo a permanecer uma república federativa composta pela União, 

Estados e Distrito Federal), bem como acrescer as hipóteses interventivas, estar-se-ia diante 

de uma PEC nitidamente inconstitucional, vez que se amesquinha, se diminui a federação, da 

forma como foi delineada pela assembleia nacional constituinte, promulgada e entregue à 

nação brasileira. 

Vê-se, portanto, que ao fazer uso de uma constituição escrita, protege-se a estrutura 

federativa de mudanças indesejadas (fruto de momentos de fragilidade política), emprestando 

mais segurança jurídica aos entes políticos bem como aos cidadãos. Tomando para ilustrar a 

Constituição brasileira, tem-se o federalismo como cláusula pétrea, a impedir a sua 

dissolução, proteger a participação dos Estados (por meio do Senado Federal), seja na seara 

política (elaboração de projetos de lei, emendas à Constituição), ou até mesmo ao exercer ao 

provocar o controle de constitucionalidade ou durante a prática da intervenção (no caso 

Estadual, sobre os Municípios), com o fito de preservar a soberania Constitucional e a 

existência da República. 

1.2 Distribuição de competências 

 
29 PONTES DE MIRANDA, F. C. Comentários à constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 

1960. v. 2, p.206. 
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Ao se levar em consideração a existência de um capítulo exclusivo para analisar a 

distribuição de competências, a fim de subsidiar a análise das decisões do STF, dedicar-se-á, 

de momento, a tão somente justificar tal característica como intrínseca ao modelo federal. A 

interdependência governamental igualmente exige uma governança compartilhada. Em 

algumas matérias, somente um ente político da federação poderá dispor a respeito; noutras, 

poderá compartilhar com outra esfera governamental, bem como poderá de forma 

suplementar ou concorrente, exercer uma competência constitucional. 

As responsabilidades das coletividades políticas federadas são determinadas pelas 

competências que lhe são endereçadas pelo Texto Constitucional. Visto como um método de 

bom governo, o federalismo promove a acomodação, e a compreensão política torna-se 

prática sadia em meio a ideologias conflitantes, grupos díspares e posições aparentemente 

irreconciliáveis. Dado que um declínio da legítima ordem política resulta na depreciação da 

autoridade moral do Estado-nação, a ligação entre a necessidade de boa governança e de 

compartilhamento federal de poder é óbvia. O sistema federal é um dispositivo de governança 

compartilhada, e as constituições das políticas federais geralmente promovem o "equilíbrio 

criativo" entre a necessidade de um centro federal eficaz e a necessidade de poderes federais 

constitutivos. Há também a necessidade de equilibrar os fatores que promovem modelo 

federal-institucional de autogoverno com aqueles que promovem a regra compartilhada. A 

distribuição e o exercício de competências devem ser observados abstraindo-se de uma 

interpretação puramente literal do texto positivo. Assim, os entes políticos alcançariam 

objetivos do Estado por meio de um federalismo de cooperação linear, sem sobreposição. 

A distribuição de competências, na grande maioria das vezes, obedece a fatores 

históricos, geográficos e até mesmo culturais. Nesse sentido, Kincaid e Tarr,30 esclarecem que, 

em algumas sociedades, existe a preocupação de incentivar alguns segmentos, de modo a 

apresentar um plano de desenvolvimento para diminuir os desequilíbrios regionais. Por outro 

lado, e isso demonstra a riqueza e a diversidade existentes na teoria federalista, um dos 

maiores problemas é a manutenção do pacto federativo, uma vez que foi outorgada tamanha 

autonomia, que eventualmente o seu desvirtuamento é ressaltado. Numa outra evolução, 

mesmo porque a sociedade é dinâmica, o Estado pode ter desenvolvido mecanismos que 

 
30 “For example, in some societies there are concerns that some planned development is needed to remove 

regional disparities. In other societies maintenance of unity and national integration is a major concern. In yet 

other countries the federalization of the party system has altered the basic premises of intergovernmental 

relations and has created new mechanisms that are distorting the federal structure”. KINCAID, J.; TARR, G. 

A. A global dialogue on federalism. Distribution of powers and responsibilities in federal countries. 

Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2005. v. II. 
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provocam até mesmo as alterações do que se defende como características essenciais ao 

federalismo, tudo para atender aos anseios dos grupos políticos existentes. 

Essa sistemática favorece a autonomia dos entes subnacionais, de modo a conduzir a um 

maior desenvolvimento regional com o incremento de coalizões políticas e alianças, 

organizações intergovernamentais, relações e, consequentemente, a natureza da distribuição 

de responsabilidades entre diferentes ordens de governo. Dado o significado essencial da 

divisão e distribuição de poderes entre duas ou mais ordens de governo consagradas em 

constituições escritas nas federações modernas, depreende-se que a supremacia constitucional 

é uma das marcas desse tipo de Estado. 

Uma federação abriga a coexistência de diversidades de unidades políticas, cada uma 

com sua própria constituição, orquestradas pela Constituição Federal. A fim de minimizar 

eventuais conflitos quando do exercício das atribuições institucionais, a Carta Magna deve 

delimitar o campo de atuação dos seus entes políticos. A maneira de operar esse mecanismo 

se dá através da distribuição de competências. Desta maneira, o texto constitucional 

enumerará as atribuições (no caso brasileiro, por exemplo) da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Ao agir assim, para além de evitar a intromissão de um nas ações 

de outrem, reafirma a inexistência de hierarquia entre os atores, vez que todos receberam suas 

responsabilidades de uma única fonte, qual seja, a Constituição Federal. É o que se chama de 

repartição horizontal de competências. 

1.3 Existência de uma Corte Suprema 

Até agora se falou da necessidade de, em uma constituição escrita e rígida, delinear as 

competências de cada um dos entes políticos da federação. As técnicas utilizadas pelo 

legislador podem ser: de definir competências expressas para a União e residual para os 

demais entes, ou ainda fazer o oposto. De igual sorte, ao poder originário (assim como 

derivado), é permitido estabelecer competências comuns, nas quais todos os celebrantes do 

pacto federativo poderão exercer a mesma competência em seus respectivos territórios, como 

símbolo de autonomia política. Por meio desse exercício, percebe-se que pode existir uma 

zona nebulosa, na qual as tarefas não sejam precisamente delineadas. Tal possibilidade é 

factível, vez que o interesse do Estado, enquanto República (no Brasil), é de promover o bem 

de todos. Todavia, se falou à exaustão que o federalismo é uma forma de Estado na qual se 

fragmenta o poder político entre diversos integrantes. Essa subdivisão, no entanto, não afasta 
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a continuidade e perseguição do seu objetivo (bem comum). Visto por esse prisma, o Estado-

nação e os Estados-membros permanecem com a mesma atribuição comum de enaltecer os 

administrados. Desse ponto de partida, ou seja, da possibilidade de, ao se interpretar o texto 

constitucional delineador das competências, invadir a esfera de atuação um do outro, é que se 

fundamenta a necessidade de se conclamar um órgão que venha a dirimir eventuais conflitos. 

As preocupações, notadamente legislativas nacionais, produzirão normas que 

eventualmente podem se contrastar com as estaduais ou até mesmo municipais. De igual 

sorte, é possível que o legislador estadual, no exercício de sua atividade legiferante residual31, 

interprete a sua autonomia e abrangência legislativa de modo a invadir a legislação federal ou 

municipal. Como a distribuição de competência é operada pela Constituição, ela própria deve 

estipular quem será o responsável pela sua interpretação e resolução de conflitos oriundos da 

sua aplicação. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal – STF realiza tal tarefa por meio do 

controle de constitucionalidade. 

Nesse sentido, Watts acrescenta que a forma federativa de Estado consagra a existência 

de diversos outros Estados, dentro de um mais amplo. Isso confere a existência conjunta e 

concomitante de esferas governamentais autônomas, criando um sistema jurídico macro, 

permeado por outros subsistemas.32 Uma condição indispensável para o funcionamento 

harmonioso desse complexo é assegurar sempre a supremacia da constituição, como 

instrumento delimitador de competências, para que os entes políticos exerçam suas 

respectivas atribuições com a autoridade constitucional que lhes foi conferida. 

Ao se partir do pressuposto de que a distribuição de competência operada pela 

Constituição esboça o campo de atuação de cada ente político da federação, a atividade 

legiferante de cada um deles pode alcançar níveis que vão além do permitido pela Carta 

Política. Dessa maneira, defende-se que o produto da atividade legiferante não encontra 

supedâneo constitucional. É dessa maneira que emerge a possibilidade de se operar o controle 

de constitucionalidade. 

 
31 A competência residual, abordada em capítulo próprio, é aquela na qual o ente competente pode legislar sobre 

tudo aquilo que não lhe foi vedado. A Constituição, por assim dizer, enumera quais as competências da União, 

aquilo que não lhe fora outorgado, notadamente assuntos não mencionados em seu texto, poderão ser versados 

pelos Estados-membros, dado o caráter residual (o que sobrou). 
32 “Since an essential characteristic of federations is the constitutional distribution of powers between two or 

more orders of government, an important feature in the design and effective operation of any federation is 

ensuring the supremacy of the constitution as the source of governmental authority for each order of 

government”. WATTS, R. L. Comparing federal systems. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2008, 

p.157. 
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Este, por sua vez, apesar não ser objeto principal do presente estudo, pode ser entendido 

como a possibilidade de se verificar a compatibilidade da atividade legislativa com os ditames 

constitucionais. Decerto que o Executivo, tanto quanto o Legislativo, dispõe de ferramentas 

para operar o controle de constitucionalidade, todavia, o que se ventila é a atuação do 

Supremo Tribunal Federal como instrumento de preservação do Texto Constitucional, in 

casu, relativamente às normas que dispõem sobre o federalismo. 

Compreende-se o federalismo como uma doutrina na qual as fronteiras entre os poderes 

dos governos nacionais e estaduais delineados na Constituição devem ser bem guardados. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal poderá, na condição de guardião da Constituição (Art. 

102), apreciar as ações de controle de constitucionalidade, ao se apresentar como instrumento 

caracterizador, no Brasil, de um Estado Federal. O controle de constitucionalidade permite ao 

Tribunal impedir que os atores políticos atuem em formas ou lugares onde não possuem 

autoridade constitucional. 

Os Federalistas, quando da publicação de suas cartas, apesar de subjugar o poderio 

político do Judiciário, demonstraram preocupação em estabelecer uma Corte com a 

competência de proteger a Constituição, sem que, com isso, apresentasse ares de 

superioridade relativa aos demais Poderes do Estado (executivo e legislativo). Hamilton fixou 

algumas premissas, registradas no Artigo 78: 

Whoever attentively considers the different departments of power must perceive, 

that, in a government in which they are separated from each other, the judiciary, 

from the nature of its functions, will always be the least dangerous to the political 

rights of the Constitution; because it will be least in a capacity to annoy or injure 

them. The Executive not only dispenses the honors, but holds the sword of the 

community. The legislature not only commands the purse, but prescribes the rules by 

which the duties and rights of every citizen are to be regulated. The judiciary, on the 

contrary, has no influence over either the sword or the purse; no direction either of 

the strength or of the wealth of the society; and can take no active resolution 

whatever. It may truly be said to have neither FORCE nor WILL, but merely 

judgment; and must ultimately depend upon the aid of the executive arm even for the 

efficacy of its judgments33. 

 
33 Em tradução livre: Quem considerar atentamente os diferentes Poderes, deve perceber que em um governo no 

qual eles estão separados um do outro, o Judiciário, a partir da natureza de suas funções, será sempre o menos 

perigoso para os direitos políticos da Constituição; porque será menos capaz de incomodá-los ou prejudicá-los. 

O Executivo não só dispensa as honras, mas também detém a espada da comunidade. A legislatura não apenas 

comanda a receita, mas prescreve as regras pelas quais os deveres e direitos de cada cidadão devem ser 

regulados. O Judiciário, ao contrário, não tem influência sobre a espada ou a receita; nenhuma gerência, seja da 

força ou da riqueza da sociedade; e não pode tomar nenhuma resolução ativa. Pode-se realmente dizer que não 

tem FORÇA nem VONTADE, mas simplesmente possui a atribuição de julgar; e deve, em última análise, 

depender do auxílio do braço executivo, mesmo para a eficácia de seus julgamentos. HAMILTON, A.; 

MADISON, J.; JAY, J. The federalist. New York: Barnes & Noble Books, 2006, p.428-429. 
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Da sua exposição, extrai-se que o Poder Judiciário é o mais fraco, posto que suas 

tentativas de ataque não produziriam praticamente efeito algum sobre os demais. Desta forma, 

faz-se necessário lhe outorgar mecanismos de defesa. Adiante, reconhece a possibilidade de o 

Poder Judiciário declarar nulo qualquer ato legislativo contrário à Constituição. No entanto, a 

fundamentação dos founding fathers trazia uma conotação de pouca aceitação hodiernamente. 

Hamilton ressaltou que causaria perplexidade a possibilidade de uma Corte declarar nula as 

determinações legislativas, com base na ideia equivocada de que haveria uma superioridade 

do Poder Judiciário relativamente ao Legislativo. Esse posicionamento demonstra a 

preocupação com a visão atrofiada do Poder Judiciário, tida como algo natural, e sob 

constante perigo de ser intimidado, subjugado ou seduzido pelos demais Poderes. Esse 

sentimento só se afastaria com o exercício de uma atribuição de relevante importância, que é a 

de reconhecer e declarar nulos todos aqueles atos que se mostrem conflitantes com a 

Constituição: 

Some perplexity respecting the rights of the courts to pronounce legislative acts 

void, because contrary to the Constitution, has arisen from an imagination that the 

doctrine would imply a superiority of the judiciary to the legislative power. It is 

urged that the authority which can declare the acts of another void, must necessarily 

be superior to the one whose acts may be declared void. As this doctrine is of great 

importance in all the American constitutions, a brief discussion of the ground on 

which it rests cannot be unacceptable34. 

No entanto, não se trata de defender a superioridade de um poder, em contraste a outro. 

Na realidade, cabe a todos os poderes, indistintamente, reconhecer a Constituição como 

instrumento contratual de superlativa imposição, sem outorgar aos poderes do Estado 

qualquer sorte de prevalência a um ou a outro, mas sim fazer com que defendam o texto 

constitucional como uma condição de validade dos atos que dele derivam. Assim, não se trata 

de suposta superioridade do Poder Judiciário, a condição ou competência para reconhecer atos 

nulos (contrários à Constituição), mas até mesmo de um poder-dever institucional, de 

preservação do documento (Constituição) que conferiu razão de existência àquele (Poder 

Judiciário). 

There is no position which depends on clearer principles, than that every act of a 

delegated authority, contrary to the tenor of the commission under which it is 

exercised, is void. No legislative act, therefore, contrary to the Constitution, can be 

 
34 Em tradução livre: Alguma perplexidade em relação aos direitos dos tribunais de pronunciar os atos 

legislativos nulos, porque contraria a Constituição, surgiu de uma imaginação que a doutrina implicaria uma 

superioridade do poder judiciário ao poder legislativo. É exortado que a autoridade que pode declarar os atos 

de outro vazio, deve necessariamente ser superior àqueles cujos atos podem ser declarados nulos. Como essa 

doutrina é de grande importância em todas as constituições americanas, uma breve discussão sobre o 

fundamento sobre o qual ela se baseia não pode ser inaceitável. Ibid., 2006, p.429. 
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valid. To deny this, would be to affirm, that the deputy is greater than his principal; 

that the servant is above his master; that the representatives of the people are 

superior to the people themselves; that men acting by virtue of powers, may do not 

only what their powers do not authorize, but what they forbid35. 

Vale esclarecer que o conflito a ser resolvido pelo Poder Judiciário, no caso o STF, 

toma corpo na medida em que se trata de colisão de normas, em tese, de mesma hierarquia, ou 

seja, uma lei elaborada no Congresso Nacional, não pode ser considerada superior a uma Lei 

Estadual ou Municipal. É premissa elementar do federalismo que inexiste hierarquia entre os 

entes políticos da federação. Portanto, as legislações produzidas em cada uma das Casas 

Legislativas existentes, possuem igual valor normativo, o que significar dizer que estão 

ombreadas em valor jurídico. Em sua essência, o federalismo afasta a subserviência dos 

Estados para com o governo Federal. De outra sorte, se houvesse desnivelamento entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a solução deveria ser outra, vez que nitidamente 

haveria uma prevalência da norma produzida pelo ente superior, relativamente ao inferior. 

Ao se considerar, pois, a pluralidade legislativa decorrente da existência de diversos 

sistemas jurídicos inseridos num maior, é indispensável o estabelecimento de um tribunal 

supremo, ou tribunal constitucional, que tenha autoridade para resolver conflitos 

constitucionais e legais entre os governos da federação. É dizer que tais Cortes são os locais 

de última instância em questões que envolvem a Constituição Federal e as leis produzidas 

pelos atores federais. 

1.4 Autonomia política 

A etimologia do termo autonomia ressalta a importância de os entes integrantes da 

federação serem capazes de adotar suas próprias normas (auto e nomos). Embora seja 

importante uma constituição estabelecer direitos para cada ente federativo, o mais relevante é 

a existência de um espaço físico e político em que se exercem e se decidem os seus próprios 

 
35 Em tradução livre: Não há posicionamento mais evidente do que todo ato de uma autoridade delegada, 

contrário aos termos da delegante, é nulo. Nenhum ato legislativo, portanto, contrário à Constituição, pode ser 

válido. Negar isso seria o mesmo que aceitar que o delegado é superior ao constituinte; que o servo está acima 

de seu mestre; que os representantes do povo são superiores ao próprio povo; que homens agindo em virtude de 

poderes, podem fazer não apenas o que seus poderes não autorizam, mas o que eles proíbem. HAMILTON, A.; 

MADISON, J.; JAY, J. The federalist. New York: Barnes & Noble Books, 2006. 
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direitos. Nas palavras de Poirier, “Autonomy is about empowerment. The paradigm shifts from 

‘rights’ to ‘power’”36. 

A autonomia política é a capacidade de cada ente federativo exercer, dentro de seu 

permissivo constitucional, todas as competências que lhe foram outorgadas, com soberania37. 

A federação entende cada Estado-membro em sua existência total como uma unidade política 

e o conecta ao todo. Para tanto, reconhece a sua manutenção como propósito da existência 

política de todos os seus membros e tem como finalidade a sua autoconservação, por ser uma 

forma de Estado marcada pela aglomeração dos contratantes da aliança. 

A Constituição federal contém, em qualquer caso, mesmo quando não textualiza 

expressamente, a garantia da existência política de cada um dos membros. Ao se tomar, por 

exemplo, a Constituição brasileira de 1988, não se vislumbra, em seus dispositivos, nenhum 

artigo que assegure a autonomia política dos entes federativos, nem mesmo nas cláusulas 

pétreas38. Entende-se tratar de um princípio implícito da federação. Defende-se esse 

posicionamento até mesmo porque existem remédios, caso a autonomia, de alguma forma, 

seja violada. Basta apontar, portanto, a intervenção federal, quando, por exemplo, o Estado 

deixa de repassar receita municipal, indispensável ao exercício da autonomia municipal, e 

ainda a possibilidade de manejo da ação direta de inconstitucionalidade interventiva, com 

fundamento no Art. 35, VII, c, cujo princípio constitucional sensível protege explicitamente a 

autonomia municipal. 

É assegurado dentro da Federação o status quo político, no sentido da existência de 

personalidade política, a qual, por decorrência lógica, evidencia-se igualmente a garantia do 

status territorial. Nenhum membro federal pode ser privado de uma parte do seu território, e 

muito menos ser suprimido em sua existência política contra a sua vontade. Essa assertiva não 

pode ser traduzida no pensamento de que qualquer garantia de existência territorial conduz 

 
36 Em tradução livre: Autonomia é sobre empoderamento. O paradigma muda de “direitos” para “poder”. 

POIRIER, J. Autonomy and diversity. In: WATTS, R. L.; CHATTOPADHYAY, R. Unity in divesity. 

Learning from each other. New Delhi: Viva Books, v. I. Building on and Accommodating Diversities, 2008. 

Cap. 3, p. 37-53, p.39. 
37 Deve-se alijar, para melhor compreender, o conceito clássico de soberania, como, por exemplo, o emprestado 

para a República Federativa do Brasil. 
38 A cláusula pétrea prevista no Art. 60, § 4º, I, protege a forma federativa de Estado. Entende-se tal proteção 

como a impossibilidade de se alterar a composição federativa brasileira, ao contemplar a existência 

concomitante da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A tese de que a exclusão dos 

Municípios não atacaria o federalismo brasileiro não merece guarida. De certo, o federalismo subsistiria sem a 

presença do ente local, todavia, defender que o Poder Reformador possa a modificar a forma federativa 

brasileira, modelo desenhado pelo Poder Originário, faria cair por terra a sua própria natureza e configuraria 

verdadeiro atentado à supremacia que lhe é peculiar. 
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infalivelmente a um Estado Federal. Mas, inversamente, para cada Federação corresponde 

essa garantia, que resulta tanto da finalidade da autopreservação como do conceito de 

permanência, essencial para a Federação. 

A autonomia política39 importa em reconhecer para os entes federativos a oportunidade 

de criar a sua própria Constituição, estabelecer o funcionamento dos Poderes, elaborar suas 

próprias leis de acordo com a distribuição de competências, participar da formação da vontade 

política nacional, e ainda, provocar a Corte Constitucional quando achar-se ameaça, ou até 

mesmo já violada, quando do exercício de seus poderes/deveres constitucionais federais.40  

1.5 Bicameralismo 

As legislaturas bicamerais são aquelas cujas deliberações envolvem duas assembleias 

distintas. Como tal, são instituições políticas relativamente modernas que só ganharam 

popularidade nos séculos XVIII e XIX, apesar de origens muito anteriores no parlamento 

inglês do século XIV. O debate intelectual sobre os méritos de múltiplas assembleias 

deliberativas é secular, tanto que as instituições políticas bicamerais mais modernas 

compartilham algumas das características com as mais antigas. O bicameralismo foi 

reconhecido pelos filósofos políticos ao longo do período desde a Grécia e Roma antigas até a 

Europa do século XVIII. Apesar de não serem como exatamente hoje se conhece, como duas 

casas legislativas, como se tem enquanto característica federal, funcionam mais próximo do 

que se pode afirmar como órgãos consultivos para o governante.41 Às vezes, elas assumiam 

um caráter quase representativo, com assembleias representando diferentes classes de 

cidadãos. Em conjunto com tais associações representativas, estavam conselhos menores de 

assessores do governante, dando assim ao arranjo institucional a aparência nominal do 

bicameralismo. Desde então, vários fatores intervieram para bifurcar o desenvolvimento 

institucional e a análise intelectual do bicameralismo, entre os fatores políticos e de 

eficiência42. 

 
39 Na perspectiva da autonomia política está inserido o contexto do autogoverno. Este, segundo Lopes Filho, 

“[...] se traduz não como uma faculdade a ser exercida ou não segundo a conveniência dos governantes locais 

ou regionais, mas um dever constitucional que implica responsabilidades, razão pela qual não se pode abrir 

mão dessa autodeterminação”. LOPES FILHO, Juraci Mourão. Competências federativos na constituição e 

nos precedentes do STF. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Jus Podivim, 2019, p.63. 
40 BONAVIDES, P. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1994; LOPES FILHO, Juraci Mourão, op. 

cit., 2019. 
41 LIJPHART, A. Patterns of democracy. 2. ed. New Haven: Yale University Press, 2012. 
42 TSEBELIS, G.; MONEY, J. Bicameralism. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 
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Com o decorrer da história, foram necessários diversos ajustes, de modo a acomodar os 

pactos políticos e o exercício do poder. Reis, nobres e o próprio povo, movidos pela 

industrialização, urbanização e modernização cultural da Inglaterra, buscaram se manter ou 

ganhar espaço no cenário político do século XIV. Nessa feição, a Câmara Baixa abraça os 

caracteres democráticos, os interesses da sociedade, enquanto a Câmara Alta abriga a 

aristocracia e o rei, com o seu poder de veto43.  

Segundo Arretche, a relação entre o federalismo e o bicameralismo possui raízes 

históricas. Para a autora, a Câmara Alta, ou Segunda Casa, por justificativa territorial, possui 

base no estabelecimento do federalismo americano, que replicou esse modelo em diversas 

outras federações, como na Alemanha e Suíça.44 Esse modelo veio em substituição à noção de 

que o Senado deveria servir como um refúgio para a nobreza (conhecido como modelo 

britânico), antes da consagração do sufrágio universal. Nas democracias desenvolvidas, a 

lógica de um sistema bicameral é buscada principalmente na possibilidade de combinar 

diferentes sistemas de representação (particularmente em sistemas federais) e na possibilidade 

de reconsideração por outra casa legislativa, tornando possível evitar erros e melhorar tanto a 

qualidade como a estabilidade da legislação.45 Por esse motivo foi atingido o compromisso 

bilateral da dupla representação: a Câmara Baixa, ou primeira câmara, formada pela 

representação popular, acrescida de uma Câmara Alta, ou segunda câmara, baseada no 

princípio federal de representação por unidade federativa (Estados-membros). Adotando esse 

modelo, a legislação estatal deve tramitar, e ser aprovada por ambas as Casas46. 

A dimensão política do bicameralismo reconhece que diferentes interesses ou 

preferências podem ser expressos nos dois órgãos legislativos. Esse fator político denota uma 

natureza redistributiva, afinal, se uma casa produz um resultado em desacordo com a vontade 

da revisora, esta poderá reconsiderar a decisão, no sentido de inviabilizá-la, ou seja, a 

possibilidade de cada casa vetar resultados insatisfatórios e/ou de prevalecer na imposição de 

suas preferências. Por outro lado, existe também o fator de eficiência, manifestado quando os 

 
43ARAÚJO, P. M. Bicameralismo: história, conceito e funções nos governos contemporâneos. Revista 

Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 114, p. 425-472, jan./jun. 2017. 
44 ARRETCHE, M. Federalism, bicameralism, and institutional change: general trends and one case-study. 

Brazilian Political Science Review, Rio de Janeiro, v. 5, p. 10-31, 2010. Disponivel em: 

http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981. Acesso em: 19 abr. 2019. 
45 DREXHAGE, B. Bicameral legislatures - An international comparison. Hague: [s.n.], 2015. 
46 Neste sentido vale a leitura de HUEGLIN, T. O.; FENNA, A. Comparative federalism - A systmatic inquiry. 

2. ed. Toronto: University of Toronto Press, 2015. 
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dois parlamentos têm interesses comuns, tendo como consequência a estabilidade dos 

resultados legislativos. 

As legislaturas bicamerais destinam-se a fornecer representação no nível central ou 

federal do governo tanto para os cidadãos do país, como para os órgãos legislativos dos 

Estados-membros ou outras subdivisões políticas. No Brasil, o Congresso Nacional abriga as 

duas casas legislativas, a saber: Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos 

Deputados é a casa de representantes do povo, estes considerados o elemento subjetivo do 

Estado,  com 513 parlamentares. No Brasil, os parlamentares da Câmara são eleitos para um 

período de 4 anos, durante os quais, a exemplo dos Senadores, podem propor diversas 

espécies normativas (leis ordinárias, leis complementares, resoluções e decretos legislativos), 

apreciar, em conjunto com o Senado, os vetos legislativos e as Medidas Provisórias 

publicadas pelo Presidente da República, bem como atuar ativamente no controle de 

constitucionalidade, fiscalização do Poder Executivo, escolha de membros do Poder 

Judiciário, dentre outras diversas atividades plasmadas na Constituição. A Câmara é uma casa 

que deve ouvir, abraçar e defender os interesses dos cidadãos. 

O Senado possui 81 parlamentares, decorrentes da existência dos 27 Estados mais o 

Distrito Federal. Trata-se de uma representação majoritária, ou seja, fixa, na qual cada um dos 

representantes defende os interesses dos seus respectivos Estados, como um verdadeiro 

sistema de freios e contrapesos (check and ballances), como enunciado pelos founding fathers 

com base no artigo 62 de The Federalist papers. A Constituição brasileira estabelece a idade 

mínima de 35 anos para os Senadores da República, cujo mandato é equivalente a duas 

legislaturas. Considerando que a legislatura é de 4 anos, o período a ser exercido por um 

Deputado Federal na Câmara dos Deputados, cada Senador fica no cargo por 8 anos, de 

acordo com os artigos 14, VI a, e 46, §1º, todos da Constituição Federal. A renovação do 

Senado acontece proporcionalmente a cada 4 anos, à razão de 1/3 e 2/3 dos seus integrantes, a 

cada pleito, respectivamente. 

Um estado federal tem dois tipos de governos com interesses e direitos diferentes. Tal 

afirmativa decorre do fato de que, por meio do federalismo clássico, os Estados-membros se 

agregam e demandam por um assento nas tomadas de decisões nacionais. Essa postura se 

materializa com a figura do Senado Federal, casa que abriga os representantes dos Estados. É 

no Senado, portanto, que são discutidas as matérias de interesse dos Estados, pessoas jurídicas 
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de direito público interno, que apesar de não possuírem soberania, gozam de autonomia 

política.  

Fala-se, portanto, de bicameralismo, pelo fato de, além da existência da casa de 

representantes do povo (titular poder político), existir igualmente o Senado Federal, 

compondo com a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, Poder Legislativo na 

República brasileira. Na condição de abrigar os representantes dos Estados-membros, o 

Senado Federal exerce um mecanismo de equilíbrio e ponderação. 

Ao se analisar a extensão, densidade demográfica, riquezas e demais particularidades de 

cada Estado, pode-se discutir a hipótese de que a equal representation seria uma forma de 

quebrar a igualdade entre os entes políticos da federação. Todavia, o que se pretende com tal 

medida é conferir um poderio político igual para cada, independentemente de outros fatores 

variáveis. Nesse sentido, Hamilton, Madison e Jay: 

The equality of representation in the Senate is another point, which, being evidently 

the result of compromise between the opposite pretensions of the large and the small 

States, does not call for much discussion. If indeed it be right, that among a people 

thoroughly incorporated into one nation, every district ought to have a proportional 

share in the government, and that among independent and sovereign States, bound 

together by a simple league, the parties, however unequal in size, ought to have an 

equal share in the common councils, it does not appear to be without some reason 

that in a compound republic, partaking both of the national and federal character, 

the government ought to be founded on a mixture of the principles of proportional 

and equal representation47.  

A começar pela idade e duração do mandato, os federalistas defendiam que aos 

senadores era exigido um grau de conhecimento, maturidade, ponderação, profundidade 

deliberativa48 em seus argumentos e firmeza moral que, em tese, somente uma faixa etária 

 
47 Em tradução livre: A igualdade de representação no Senado é outro ponto que, sendo evidentemente o 

resultado de um compromisso entre as pretensões opostas dos Estados grandes e pequenos, não requer muita 

discussão. Se, de fato, estiver certo que entre um povo completamente incorporado a uma nação, todo Estado 

deveria ter uma participação proporcional no governo, e que entre Estados independentes e soberanos, unidos 

por uma simples liga, as partes, embora de tamanho desigual, deveriam ter uma participação igual nos 

Conselhos, não parece ser sem razão que em uma república composta, compartilhando ambos do caráter 

nacional e federal, o governo deveria ser fundado em uma mistura dos princípios da proporcionalidade e 

representação igual. HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. The federalist. New York: Barnes & Noble 

Books, 2006, p.342. 
48 Existe uma lenda norte-americana envolvendo George Washington e Thomas Jefferson, quando da discussão 

relativa à utilidade de um Senado Federal. Segundo ditos populares, os personagens mencionados estavam 

discutindo a respeito do assunto tomando café. De repente Thomas Jefferson derramou café da xícara para o 

pires, provocando a curiosidade de George Washington, que disparou a pergunta: “Por quê você colocou café 

no pires?”. Thomas Jefferson respondeu: “Para esfriar”. Aproveitando o raciocínio, Washington retruca: “Pelo 

mesmo motivo a legislação precisa passar pelo Senado, para resfriá-la”. Vê-se através deste exemplo que o 

Senado foi projetado para ser uma parcela do legislativo mais lenta. A Câmara deveria reagir às paixões do 

povo e ser mais populista, enquanto o Senado foi projetado para moderar a Casa e fornecer a mais longo prazo, 
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mais avançada poderia proporcionar, trazendo, portanto, mais chances de serem encontrados 

em indivíduos mais velhos. Outro ponto a ser evidenciado é a igualdade de representação que 

o Senado oferece. Caso um Estado-membro contivesse mais representantes do que outro, 

apresentar-se-ia um verdadeiro desnivelamento de forças entre os entes políticos 

subnacionais49, posto que teriam mais votos que outros50. 

O bicameralismo proporciona até mesmo a prática do sistema de freios e contrapesos 

internamente no próprio Poder Legislativo nacional. Cada uma das Casas pode, 

soberanamente no exercício de seu mister, atuar como iniciadora ou revisora do processo 

legislativo. Assim, se um projeto de lei tem início na Câmara dos Deputados e, se esta o 

aprova, deverá invariavelmente ser encaminhado ao Senado Federal, para análise, e no caso 

de aquiescência, encaminhe para o Presidente da República para aprovar (sancionar) ou 

rejeitar (vetar). Percebe-se, portanto, que nesta hipótese, o Senado atua de maneira a fiscalizar 

a atividade da Câmara, não por desconfiança institucional, mas para municiar os Estados-

membros, através de seus Senadores, de participação ativa na análise e produção de leis que 

possam impactar os seus interesses. Sob esse prisma, as propostas legislativas não poderão ser 

aprovadas sem anuência dos representantes do povo, para depois, dos Estados (ou o contrário, 

caso a propositura do projeto de lei tenha início no Senado Federal). 

Cabe, ainda, uma observação a ser registrada no que tange a este tema. O quantitativo 

de Senadores por Estado da Federação. De partida, o número ímpar (3 Senadores por Estado) 

traz a certeza de uma representação democrática de mais de uma corrente partidária, para 

além de evitar a possibilidade de uma votação dar empatada, mesmo sendo esta possibilidade 

assaz remota. Caso fosse apenas um único Senador a representar o seu Estado, as 

possibilidades daquele partido político da situação, ou com mais condições financeiras sagrar-

se vencedor nas eleições, seriam absurdamente prováveis, que igualmente se aposta, no caso 

 
uma legislação bem fundamentada e amadurecida. Não é demais repisar que a Câmara dos Deputados norte-

americana foi estabelecida seguindo os mesmos princípios da House of Commons britânica, abrigando as 

paixões do povo, enquanto o Senado foi modelado com base na House of Lords, respondendo as paixões com o 

uso da razão. JEFFERSON, T. Writings. To Joseph C. Cabell Monticello, Feb. 2, 1816. Disponível em: 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl241.php. Acesso em: 09 

fev. 2019. 
49 Em que pese poder lançar mão do argumento de que os deputados federais de seus respectivos Estados 

possuem representantes sob o sistema proporcional, ou seja, alguns Estados possuem mais deputados do que 

outros, o que deve ser levado em consideração é o fato de que estes representam o povo de seu Estado, e não o 

Estado-membro propriamente dito. Bem verdade é que tal imbalance pode ser utilizado pelos congressistas da 

Câmara como um instrumento oblíquo de favorecimento estatal, todavia, a análise comportamental dos 

parlamentares não é objeto deste estudo. 
50 No artigo 62 de Os Federalistas, defende-se que a igualdade de votos, ou seja, a representação majoritária e 

igual de representantes dos Estados no Senado Federal, deve-se ao reconhecimento constitucional proporcional 

da porção de soberania que continham. 
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de dois51. Todavia, com mais um participante, as chances dos 3 comungarem das mesmas 

opiniões ou correntes partidárias se tornam mais remotas. Ademais, conjecturando a hipótese 

de um deles ser conhecido como possuidor de uma conduta adepta a práticas ilícitas, sua 

atuação poderia ser ofuscada pela atividade dos demais, prontos para defender os interesses 

legítimos do Estado-membro. 

1.6 Intervenção 

Um dos mecanismos utilizados pelas Constituições para assegurar a supremacia e o 

cumprimento dos princípios constitucionais é a intervenção. Trata-se de um mecanismo no 

qual é dada a oportunidade de um ente mais amplo interferir, nos termos constitucionais, na 

autonomia do ente menos amplo. É, portanto, uma situação excepcional que visa proteger o 

pacto federativo e a autonomia de seus integrantes. Por possibilitar o afastamento da 

autonomia, ainda que de forma temporária, diz-se que as hipóteses autorizativas devem ser 

interpretadas literalmente. Isto porque caso fossem analisadas de forma exemplificativa, 

poderiam conduzir o intérprete a um elastecimento não autorizado, contribuindo para um 

acréscimo de possibilidades que eventualmente poderiam ser utilizadas de forma casuística. 

Esta explanação se mostra necessária para demonstrar os princípios constitucionais que são 

caros à federação, mesmo porque ensejam a prática da intervenção, mecanismo de 

manutenção do pacto federativo. 

No Brasil, a intervenção está presente desde o surgimento do federalismo, quando da 

proclamação da República por meio do Decreto 1, de 15 de novembro de 1889, sendo repetida 

nas demais constituições. O Art. 6º dava o tom do pulso firme adotado pelo governo 

provisório do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, ao estabelecer que: 

Art. 6º - Em qualquer dos Estados, onde a ordem pública for perturbada e onde 

faltem ao Governo local meios eficazes para reprimir as desordens e assegurar a paz 

e tranqüilidade públicas, efetuará o Governo Provisório a intervenção necessária 

para, com o apoio da força pública, assegurar o livre exercício dos direitos dos 

cidadãos e a livre ação das autoridades constituídas.52 

 
51 Em pesquisa realizada aos 12 de janeiro de 2019, na página do Senado Federal, verificou-se que geralmente 

um partido, ou uma única coligação, conseguia eleger 2, dos 3 Senadores de cada um dos Estados. A página 

está disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio. 
52 BRASIL. Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889. Proclama provisoriamente e decreta como forma de 

governo da Nação Brasileira a República Federativa, e estabelece as normas pelas quais se devem reger os 

Estados Federais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D0001.htm. Acesso 

em: 02 nov. 2018. 
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A Constituição Federal de 1988, entre os artigos 34 e 37, estabelece as hipóteses e o 

procedimento para a intervenção federal e estadual. No primeiro caso, tem-se que a União 

pode intervir nos Estados e no Distrito Federal (Art. 34), assim como nos Municípios situados 

em território federal53 (Art. 35).  

Os Estados, por sua vez, podem intervir em seus respectivos municípios, quando da 

materialização das hipóteses estampadas no Art. 35. O procedimento está disposto no Art. 36, 

o qual, apesar de discipliná-lo relativamente à União Federal, deve ser observado como regra 

obrigatória nas Constituições Estaduais, com as devidas adequações terminológicas e 

institucionais.54  

Posição divergente, concedendo aos Estados-membros ampla capacidade de estabelecer 

princípios que ensejam a intervenção municipal, chegar-se-ia à conclusão incongruente de que 

o Texto Constitucional Federal concebeu aos Estados, livre disposição, podendo exercer um 

controle significativo, quiçá infinito, sobre os Municípios. 

Pela leitura do caput dos Art. 3455 e 35, percebe-se que a regra estabelecida pelo Poder 

Originário é a de não intervir, ou seja, resguardar, assegurar que os entes políticos menos 

amplos (Estados, Distrito Federal e Municípios) tenham a sua autonomia protegida pela 

Constituição Federal, a não ser, obviamente, no caso da ocorrência de qualquer das hipóteses 

autorizativas. Desse modo, pensar que o Constituinte, de algum modo, minimizou ou 

 
53 Apesar de sabido, cumpre anotar que a hodiernamente não existem territórios federais. Todavia, ainda que 

remota a hipótese de criação de tais autarquias territoriais vinculadas à União, certamente abrigariam 

Municípios, que uma vez caracterizada a hipótese interventiva, daria azo para que o Presidente da República a 

decretasse. 
54 Diz-se de adequações pelo fato de que, por exemplo, cabe ao Supremo Tribunal Federal requisitar ao 

Presidente da República a intervenção, no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária. Se a 

desobediência fosse a nível Estadual, a competência seria do Tribunal de Justiça. 
55 “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: I - manter a integridade 

nacional; II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; III - pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública; IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 

Federação; V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da dívida 

fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixar de entregar aos Municípios 

receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; VI - prover a execução 

de lei federal, ordem ou decisão judicial; VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia 

municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: I - deixar de ser 

paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; II - não forem prestadas contas 

devidas, na forma da lei; III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; IV - o Tribunal de Justiça der provimento 

a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a 

execução de lei, de ordem ou de decisão judicial”. 
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hierarquizou os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em detrimento da União, mostra-

se um raciocínio de pouca sustentabilidade. Trata-se de um permissivo Constitucional, no 

qual o propósito é assegurar valores supremos, indispensáveis para os cidadãos e as 

instituições democráticas. O grau de exigência e excepcionalidade é tamanho que a decretação 

de intervenção federal é uma das limitações procedimentais ao poder de reforma. Da forma 

prescrita no Art. 60, §1º, a Constituição não poderá ser emendada durante a vigência de 

intervenção federal, assim como de estado de defesa ou de estado de sítio. 

O decreto interventivo é o instrumento para a concretização da intervenção e, como ato 

administrativo, há de estar acompanhado de todos os requisitos formais, bem como daqueles 

requisitos específicos indicados pela Constituição. Nos termos do parágrafo primeiro do Art. 

36 da CF, o decreto de intervenção deverá especificar a amplitude, o prazo e as condições de 

execução, e se couber, nomeará o interventor, que será responsável pelos atos enquanto se 

prolongar sua permanência, devendo a sua nomeação ser submetida à apreciação do 

Congresso Nacional, se se tratar de intervenção federal, ou da Assembleia Legislativa do 

Estado, no prazo de 24 horas. 

A intervenção é medida excepcional e, como tal, deve ser utilizada com muita cautela. 

O prazo a ser determinado pela autoridade interventora, ainda que a princípio seja difícil 

apurar quanto tempo será necessário para devolver ao Estado, Distrito Federal ou Município, 

a normalidade legal e administrativa, deve ser razoável para o cumprimento do remédio, 

observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade56. Nada obsta, todavia, que a 

normalidade seja devolvida prontamente, cessando de imediato os motivos da intervenção. 

Nesse caso, cabe ao Presidente, ou Governador, revogá-la. Se de outra sorte o tempo estimado 

para devolver à normalidade for insuficiente, o Chefe do Executivo poderá prorrogá-lo, 

fundamentando a necessidade de prosseguir com a medida. Essa prorrogação exigirá a 

expedição de outro decreto e sua respectiva apreciação por parte do Poder Legislativo. 

A obrigatoriedade do pronunciamento do Poder Legislativo nos casos gerais encontra 

justificativa para não legar ao Poder Executivo discricionariedade absoluta, de modo a evitar a 

arbitrariedades e a praticar o controle político do ato, além de fiscalizar o conteúdo do 

decreto. Uma vez submetido ao controle político, os parlamentares devem cingir-se a aprovar 

ou rejeitar o decreto, portanto, incabível a propositura de alteração ou aprovação parcial do 

texto normativo.  

 
56 PELEGRINI, M. A intervenção estadual nos municípios. São Paulo: Max Limonad, 2000, p.177. 
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Caso o Poder Legislativo esteja em recesso, deverá ser convocado extraordinariamente, 

no prazo de 24 horas, para pronunciar-se acerca do decreto. Nos dizeres de José Afonso da 

Silva57, ao versar sobre a intervenção federal, afirma: “é despiciendo dizer que o Congresso 

Nacional não se limitará a tomar ciência do ato de intervenção, pois o decreto interventivo lhe 

será submetido para apreciação, o que envolve julgamento de aprovação e de rejeição, como 

aliás está expressamente estabelecido no Art. 49, IV, que lhe dá competência exclusiva para 

aprovar ou suspender a intervenção”. 

No entanto, esse entendimento não é unanimidade na doutrina. Wolgran Junqueira 

Ferreira, em voz única, defende que o Congresso Nacional (e a Assembleia Legislativa, por 

suposto) não deve cingir-se ao mero posicionamento afirmativo ou negativo da medida 

interventiva.58 Pode, e deve modificá-lo, ampliando ou diminuindo as previsões do decreto, 

seja no que tange à sua amplitude, duração ou condições de execução. Para o autor, não se 

trata de interferência indevida no Poder Executivo, ainda que seja de competência exclusiva 

deste deflagrar a intervenção. 

Por sua vez, Enrique Ricardo Lewandowski admite a violação do princípio da separação 

de poderes, quando da submissão do decreto interventivo ao Poder Legislativo na hipótese de 

intervenção fundamentada no Art. 35, IV da CF.59 No entanto, defende que “[...] existindo 

qualquer vício de forma ou eventual desvio de finalidade na decretação da intervenção, o 

Congresso Nacional poderá suspendê-la, a qualquer tempo, com fundamento no artigo 49, IV, 

da Constituição Federal”. Ora, se cabe ao Chefe do Executivo, na hipótese avençada, decretar 

a intervenção sem o controle político da Casa Legislativa, cabe, também a este, uma vez não 

mais existentes as causas motivadoras da medida, decretar o seu termo. Caso o Poder 

Executivo entenda que desapareceram os motivos para a continuidade da medida interventiva, 

restará argumentar seu arrazoado com base na perda do objeto do Decreto, como sabidamente 

preceitua o §4.º do artigo 36 da CF. Considerando que é o Congresso Nacional quem aprova o 

Decreto para dar legitimidade à intervenção, defende-se que a mesma casa legislativa é quem 

deve devolver a normalidade constitucional pela rejeição da excepcionalidade. 

A dispensa de submeter o decreto ao Parlamento, disciplinada no Art. 36, §3.º da CF, 

exceção à regra, justifica-se apenas nos casos em que, por exemplo, o Tribunal de Justiça der 

 
57 SILVA, J. A. da. O município na constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 426. 
58 FERREIRA, W. J. Comentários à constituição de 1988. São Paulo: Julex, 1989. 
59 LEWANDOSKI, E. R. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1994 
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provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na 

Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, caso 

a medida seja suficiente para restabelecer a normalidade. Mas por que não é facultado ao 

Governador submeter o decreto ao Poder Legislativo nos casos retro? Partindo-se do princípio 

da independência de Poderes, não é suscetível ao Chefe do Executivo Estadual exercer juízo 

de valor na determinação judicial do Tribunal de Justiça, órgão máximo em nível estadual do 

Poder Judiciário. Todavia, cabe exceção a esse mandamento, que ocorrerá caso o decreto 

suspensivo do ato impugnado mostre-se insuficiente para devolver a situação à normalidade. 

Se essa circunstância ocorrer, cabe ao Governador editar novo decreto, que deverá obedecer 

ao rito normal de aprovação por parte do Poder Legislativo. Além do prazo, o decreto deverá 

especificar a amplitude, indicando quais órgãos e Poderes estarão submetidos à medida e 

quais as diretrizes estipuladas pelo Chefe do Executivo servirão de guia para a viabilidade da 

intervenção. 

Inicialmente o Supremo Tribunal Federal entendia que não cabia ao Poder Judiciário a 

competência para julgar da conveniência, da extensão e dos efeitos políticos da intervenção, 

restando-lhe tão somente a verificação da legalidade do ato interventivo, ou seja, se o mesmo 

segue em estrita observância aos ditames legais. Ainda que este capítulo não seja destinado, 

especificamente, à análise das intervenções eventualmente provocadas, bem como deferidas, 

àquelas em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram a oportunidade de apreciá-

las no mérito, fizeram-no com bastante cautela, analisando especialmente se haveria eficácia 

em sua aplicação. Apenas para registrar a jurisprudência dominante, veja-se, por exemplo, a 

IF-20 DJ 15-07-1954, P-08335; IF-2.915 - DJ 28/11/2003 - ATA Nº 38/2003; IF-5.101, DJE 

06/09/2012 - ATA Nº 128/2012. DJE nº 176, divulgado em 05/09/2012; IF-46 - DJ 23-03-

1966, p.00869 ement. VOL-00648-01 p.0000160, que podem ser mencionadas como leading 

cases para diversos julgados do STF. No primeiro caso, o Estado de Minas Gerais, com base 

em decisão passada em julgado, fora condenado a indenizar um particular em virtude de 

desapropriação imobiliária. Após o pedido de intervenção, verificou-se que o descumprimento 

se devia não por mera liberalidade, mas por exaurimento de recursos públicos. Registrou-se, 

ainda, que o descumprimento não era uma afronta, mas uma questão até mesmo de 

continuidade de serviços públicos, posto que caso os valores fossem sequestrados, 

inviabilizaria o cumprimento de várias outras obrigações para com a sociedade. No terceiro 

 
60BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&classe=IF&numero=2915. 

Acesso em: 10 mar. 2019. 

http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&classe=IF&numero=2915
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caso, igualmente manejado por descumprimento de decisão judicial (precatório), apesar da 

Corte Suprema ter entendido pela procedência do pedido, valeu-se primeiro da informação ao 

Governador, para que este buscasse meios de esquivar-se da intervenção certa. Buscou-se, 

ainda que obliquamente, valorizar o princípio federativo, evitando-se a medida extrema 

interventiva. 

Ao que tudo indica, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal encontra-

se em harmonia com a doutrina de Elazar, quando este defende que a existência do 

federalismo está condicionada à tolerância de diversidade e à abertura necessária à adoção de 

políticas públicas pautadas pela negociação, mesmo quando é possível a um determinado 

Poder, invocando sua autoridade constitucional, agir de forma unilateral. O pré-requisito usual 

para a ação nos sistemas federais é a capacidade de construir consenso em vez do poder 

coercitivo da ameaça61. 

A Constituição Norte-Americana de 1787 traz a intervenção, considerada medida de 

proteção dos entes políticos daquela federação, prevista em dois artigos, a saber: no artigo I, 

seção 8, item 15, e no artigo IV, seção 4. Como cada Nação tem as suas peculiaridades, com 

os norte-americanos não seria diferente. Diferentemente do Brasil, cabe ao Congresso, e não 

ao Chefe do Executivo, a competência para decretar a intervenção, após análise da 

conveniência e oportunidade da medida. 

Lewandowski62, dentre outros doutrinadores63, esclarece que um fato histórico, 

conhecido como Whiskey Rebellion, foi o que ensejou a origem do instituto. À época, o 

uísque era considerado um licor para todos os fins, sendo utilizado para cozinhar, como 

bálsamo medicinal e ainda para fins de uso social e recreativo. Em 1791 foi criado um 

imposto incidente sobre o referido bem. Logo em seguida diversos coletores de impostos 

foram ameaçados, aterrorizados, outros mortos e os insurgentes foram às armas em oposição à 

aplicação da lei federal. Após autorização legislativa, o então Presidente George Washington 

pôde recrutar milicianos para debelar a insurreição, logrando êxito em seu propósito. Assim, o 

 
61 ELAZAR, D. J. Exploring federalism. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1991. 
62 LEWANDOSKI, E. R. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1994, p.39. 
63 Vide também: CRAUGHWELL, T. J. Failures of the presidentes - From the whiskey rebellion and war of 

1812 to the Bay of Pigs and war in Iraq. Beverly: Fair Wind Press, 2008; SLAUGHTER, T. P. The whiskey 

rebellion - Frontier epiloge to the american revolution. Oxford: Oxford University Press, 1986; OGELAND, 

W. The whiskey rebellion. New York: Simon & Schuster, 2015. 
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Executivo, com o devido apoio do Legislativo, conteve a rebelião, estabelecendo a 

possibilidade de utilização desse modus operandi em favor da unidade da federação. 

Por sua vez, a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos64 de 1917, 

igualmente contempla o mecanismo semelhante ao da intervenção federal como instrumento 

de proteção do pacto federativo. Trata-se do Art. 119: 

Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades 

federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o 

transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por 

la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere 

reunida65. 

A ação interventiva no México pode acontecer em três hipóteses: a) para assegurar a 

forma republicana de governos nos Estados-membros; b) proteger as unidades da federação 

contra invasões estrangeira; e, por fim, c) para auxiliá-las nas rebeliões internas. Acrescentou-

se a adoção da forma republicana, por força do que estabelece o Art. 115 do mesmo diploma 

legal, assim redigido: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes66: 

A Constituição Alemã67 (1949), no texto cuja tradução livre68 do pode assim ser 

representada (Art. 37): 

 (1) Se um Estado não cumprir as suas obrigações ao abrigo desta Constituição ou de 

outras leis federais, o Governo Federal, com o consentimento do Senado, poderá 

tomar as medidas necessárias para obrigar o Estado a cumprir as suas obrigações. 

 
64 MEXICO. [Constituição (1917)]. Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos de 5 de fevereiro de 

1917. Disponível em: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019.  
65 Em tradução livre: Os Poderes da União têm o dever de proteger as entidades federativas contra toda invasão 

ou violência exterior. Em cada caso de insurreição ou levante interior, prestará igualmente proteção, sempre 

que provocado pelo Legislativo da entidade federativa, ou o seu Executivo, se aquela estiver de recesso. Ibid., 

1917. 
66 Em tradução livre: Os Estados adotarão, para seu regime interno, a forma republicana, representativa, 

democrática, laico e popular de governo, tendo como base a sua divisão territorial e sua organização político-

administrativa, o município livre, de acordo com as seguintes bases: 
67 ALEMANHA. República Federal Fundamental da Alemanha, de 23 de maio de 1949. Disponível em: 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html. Acesso em: 12 mar. 2019.  
68 “(1) Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze obliegenden 

Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die notwendigen 

Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten. 

(2) Zur Durchführung des Bundeszwanges hat die Bundesregierung oder ihr Beauftragter das Weisungsrecht 

gegenüber allen Ländern und ihren Behörden.” 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
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(2) Para fins de implementação de tais medidas coercivas, o Governo Federal ou seu 

representante terá o direito de emitir instruções a todos os Estados e suas 

autoridades. 

Lewandowski aponta que a sua atual disposição é oriunda do Congresso de Viena, de 

1815, quando ainda, sob a forma de confederação, autorizava o seu uso quando qualquer 

membro da Confederação Alemã não estivesse cumprindo os deveres.69 

As origens da Suíça remontam ao século XIII, mas pode-se dizer que a modernização da 

Suíça teve início a partir da intervenção de Napoleão, em 1800, e devidamente iniciada com a 

Constituição de 1848. Com ela, os Cantões soberanos decidiram, após uma guerra civil, 

estabelecer a paz e formar uma federação fortemente descentralizada, que era mesmo - 

embora em termos científicos erroneamente - rotulada de "Confederação". A atual 

Constituição Federal da Confederação Suíça70, adotada pelo voto popular de 18 de abril de 

1999, logo em seu preâmbulo enaltece o caráter de aliança entre o povo e os Cantões, 

diversidade, com mútua consideração e respeito à diversidade71: 

Em nome do Deus Todo Poderoso! 

O povo suíço e os cantões, conscientes de sua responsabilidade para com a criação, 

resolveram renovar sua aliança para fortalecer a liberdade, a democracia, a 

independência e a paz em espírito de solidariedade e abertura para o mundo, 

determinados a conviver com consideração e respeito mútuos. por sua diversidade, 

conscientes de suas realizações comuns e de sua responsabilidade para com as 

gerações futuras, e sabendo que somente aqueles que usam sua liberdade 

permanecem livres, e que a força de um povo é medida pelo bem-estar de seus 

membros mais fracos. a seguinte Constituição: 

A intervenção encontra guarida na Suíça desde a Constituição de 1874, cujos artigos 14 

a 1772 regulamentavam a intervenção federal. A preocupação era mais voltada para os casos 

 
69 LEWANDOSKI, E. R. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1994, p.44. 
70 SUÍÇA. [Constituição (1999)]. Constituição Federal da Confederação Suíça de 18 de abril de 1999.    

Disponível em: https://www.adMin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/. Acesso em: 19 mar. 2019. 
71 A Constituição helvética reconhece como língua oficial apenas o alemão, francês, italiano, aceitando, ainda, o 

romanche entre os seus nacionais. Por essa razão, o original, em alemão, é assim redigido: “Im Namen Gottes 

des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im 

Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und 

Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre 

Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung 

gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die 

Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, geben sich folgende Verfassung:” 
72 “Article 14 [Military Disputes between Cantons] 

In the event of disputes arising among them, the Cantons are bound to refrain from taking any independent 

action and from arming. They shall submit to the settlement of such disputes as decided in accordance with 

federal regulations. Article 15 [Military Assistance between Cantons] In the event of a Canton being suddenly 

threatened from without, its government shall seek the assistance of other Cantons while simultaneously 

informing the federal authority, this being done without prejudice as to the measures that authority may 
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de conflitos internos e externos. No texto atual, a dedicação ao tema da intervenção é bastante 

reduzida, até mesmo por razões de que a Suíça costuma ser uma República mais voltada pela 

resolução pacífica das controvérsias, negociação, mediação, colaboração internacional e 

posição neutra relativa a conflitos internacionais. A Constituição Helvética73 assim dispõe 

atualmente a respeito do tema: 

Art. 52 Constitutional order 

1 The Confederation shall protect the constitutional order of the Cantons. 

2 It shall intervene when public order in a Canton is disrupted or under threat and 

the Canton in question is not able to maintain order alone or with the aid of other 

Cantons74. 

O texto acima reproduzido, na simplicidade em que se apresenta, demonstra que Suíça 

indubitavelmente apresenta um federalismo consolidado, cujas possiblidades interventivas, 

além de serem remotas, estão positivadas de maneira abstrata e genérica, dada a pouca 

probabilidade de sua ocorrência.  

Datada de 1994, a Constituição da Nação Argentina75, em seu artigos 6º e 75, n. 31, 

estabelece a competência do Congresso Nacional para promover a intervenção federal nas 

Províncias, bem como na cidade de Buenos Aires, posto que esta possui um regime de 

governo autônomo, com poderes legislativos e jurisdicionais próprios, nos termos do Art. 

 
decide. The Cantons called upon are bound to give their assistance. The Confederation shall bear the costs. 

Article 16 [Federal Military Intervention] (1) In the case of internal troubles or when danger threatens from 

another Canton, the government of the threatened Canton must immediately inform the Federal Council in 

order to enable it to take appropriate measures within the limits of its competence (Article 102 (3), (10) and 

(11)) or to summon the Federal Assembly. In urgent cases, while immediately informing the Federal Council, 

the government is entitled to seek help from other Cantons, which are bound to provide it. (2) Whenever the 

cantonal government is unable to summon help, the competent federal authority may intervene without being 

called upon; this authority is bound to do so whenever the security of Switzerland is at stake. (3) In the event of 

a federal intervention, the federal authorities shall ensure that the provisions of Article 5 are observed. (4) The 

costs shall be borne by the Canton requesting or giving cause for a federal intervention, unless the Federal 

Assembly should decide otherwise in view of special circumstances. Article 17 [Military Passage] In the cases 

mentioned in Articles 15 and 16, every Canton is bound to afford free passage to armed forces. These shall 

immediately be placed under federal command”. 
73 No original em alemão: “Art. 52 Verfassungsmässige Ordnung 

1 Der Bund schützt die verfassungsmässige Ordnung der Kantone. 

2 Er greift ein, wenn die Ordnung in einem Kanton gestört oder bedroht ist und der betroffene Kanton sie nicht 

selber oder mit Hilfe anderer Kantone schützen kann.” 
74 Em tradução livre: Art. 52 Ordem Constitucional 

1 A Confederação deve proteger a ordem constitucional dos cantões. 

2 Deverá intervir quando a ordem pública em um Cantão estiver ameaçada ou perturbada e o cantão em questão 

não puder manter a ordem sozinho ou com a ajuda de outros cantões.  
75 ARGENTINA. [Constituição (1994)]. Constituição da Nação Argentina 1994. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm. Acesso em: 19 mar. 2019. 
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12976. Por sua vez, é o Art. 99, inciso 20, que determina que o Presidente “Decreta la 

intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del 

Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamento”. 

Em sóbria análise, Schmitt identifica a intervenção como uma espécie de antinomia. 

Para o autor, o ente federal procura manter, mediante a permanência na federação, a sua 

autonomia política e independência política interna. Por outro lado, a federação, para a sua 

própria existência e segurança, não pode renunciar ao exercício de suas competências 

constitucionais nacionais, em defesa da coletividade. Assim, toda federação pode praticar a 

intervenção. Ao assim proceder, promove uma verdadeira ingerência que afasta a autonomia 

política, rompendo com sua característica naturalmente intrínseca. No entanto, a intervenção 

não pode ser entendida como uma submissão ou ingerência estranha ao sistema político, vez 

que está prevista na Constituição e serve para a proteção do todo federal, confirmando, por 

meio da exceção, a regra de manter a autonomia política e a harmonia da forma de estado.77 

1.7 Direito à secessão? 

Há uma questão que parece desafiar a sabedoria jurídica das garantias constitucionais: 

separatismo ou secessão, o desejo e o direito de uma parte de um país de se dissociar dos 

laços políticos com o resto. Este não é um problema restrito aos sistemas federais, mas é um 

problema mais inato ao federalismo de uma maneira especial. Afinal, considerando se tratar 

de uma união de entes políticos autônomos, por que não ter a liberdade de decidir se prefere 

manter os laços com os demais através da ligação constitucional, ou, quiçá, por tratados 

internacionais, após tornar-se soberano? 

A secessão é, ao mesmo tempo, o mais revolucionário e o mais institucionalmente 

conservador dos institutos políticos. O seu caráter revolucionário reside no desafio final à 

soberania do Estado; e o seu lado conservador, no reforço da unidade federal. Essa dualidade 

inerente é refletida na regulamentação ou proibição legal da secessão. Uma teoria abrangente 

 
76 Em tradução livre: Artigo 6º - O Governo Federal intervém no território das províncias para garantir a forma 

republicana de governo, ou para repelir invasões estrangeiras, e requisitar suas autoridades constituídas para 

sustentá-las ou restabelecê-las, se foram depostas por sedição, ou por invasão de outra província. 

[...] Artigo 75. Corresponde ao Congresso: [...] 

31. Praticar a intervenção federal a uma província ou a cidade de Buenos Aires. 

Aprovar ou revogar a intervenção decretada, durante o seu recesso, pelo Poder Executivo. 
77 SCHMITT, C. Teoría de la constitutión. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p.352. 
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da secessão, ao contrário das abordagens tradicionais baseadas em resultados, requer uma 

releitura dos conceitos tradicionais de soberania e cidadania. 

Reconhecer a secessão como um entre os vários direitos das minorias, é um desafio 

direto ao monopólio do poder estatal e à supremacia constitucional, ao assumir que entidades 

subnacionais possuem uma forma de soberania adormecida que pode ser ativada sob certas 

condições. Isso se opõe à noção tradicional de perpetuidade como um elemento estrutural do 

Estado Federal e contra a soberania como estritamente indivisíveis. 

Apesar de reconhecer que nalguns Estados Federais a sua composição não se deu 

através da acomodação ou ingresso voluntário, Elazar, entende que o federalismo é uma 

associação perpétua, porque os integrantes concebem livremente fazer parte de um conjunto 

que busca a harmonia e os interesses comuns. Assim, o autor aponta: 

First, the federal relationship must be established or confirmed through a perpetual 

compact of union, usually if not inevitably embodied in a written constitution that 

outlines, among other things, the terms by which power is divided or shared in the 

political system and which can be altered only by extraordinary procedures78. 

No mesmo sentido, Schmitt79, ao ponderar que a secessão pode dar lugar ao 

esfacelamento do Estado Federal, com a saída de um ente federado, por exemplo, adiciona: 

2. El pacto federal tiene por finalidade uma ordenación permanente, no uma simple 

regulación pasajero. Esto se deduce del concepto de status, porque una simple 

regulación pasajera com rescisibilidad y medida no puede dar lugar a un status. 

Toda Federación es, por ello, «eterna», es decir, concertada para la eternidad80. 

Com exceções muito limitadas, a secessão é proibida tanto pelo direito internacional 

quanto, embora implicitamente, pela esmagadora maioria das constituições federais. No 

entanto, um Estado oriundo de uma vencedora secessão goza de maior probabilidade de 

reconhecimento por parte das organizações internacionais e demais comunidade de Estados.81 

 
78 Em tradução livre: Primeiro, a relação federal deve ser estabelecida ou confirmada através de um pacto 

perpétuo de união, geralmente se não inevitavelmente incorporado em uma constituição escrita que descreve, 

entre outras coisas, os termos pelos quais o poder é dividido ou compartilhado no sistema político e que pode 

ser alterada apenas por procedimentos extraordinários. ELAZAR, D. J. Exploring federalism. Tuscaloosa: 

The University of Alabama Press, 1991, p.175. 
79 SCHMITT, C. Teoría de la constitutión. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p.349. 
80 Em tradução livre: 2. O pacto federal tem o fim de uma ordenação permanente, não um simples regulamento 

temporário. Isso decorre do conceito de status, porque uma regulamentação simples e passageira, tendo a 

rescisão como medida, não pode dar origem a um status. Toda Federação é, portanto, "eterna", isto é, feita para 

durar toda a eternidade. Ibid., 1996, p.349. 
81 ROSENFELD, M.; SAJÓ, A. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford 

University Press, 2012. 



 
 56 

Para Moore, os Estados Federais, de uma maneira em geral, costumam apresentar 

elementos comuns, como identidade cultural, moral, desejo de se manterem unidos para 

propósitos do bem comum. Existem razões morais e práticas para reconhecer e acomodar 

identidades subnacionais como uma só.82 Se isso estiver certo, se títulos nacionais de apego e 

solidariedade e identidade têm valor moral, se é injusto e hipócrita para dar reconhecimento 

institucional à maioria nações, mas não para as nações minoritárias, então, deve-se considerar 

as práticas dos Estados-membros e da ordem interestatal. Nesse sentido, o registro de Moore: 

Nations are moral communities, and therefore legitimate, proceeds in two steps. The 

first move in this argument is to suggest that national attachments and relationships 

are important to individual self-identity. These relationships matter to individuals, 

and, in fact, define individual identity in a way that is particularly strong.  

[...] 

The second issue that arises in the attempt to argue that nations have intrinsic ethical 

value concerns the kinds of arguments that can ground this kind of moral claim83. 

Anderson reconhece a possibilidade de a secessão acontecer através de dois processos: 

consensual e unilateral. O consensual tanto pode estar previsto em uma Constituição, bem 

como ser fruto de uma articulação política. A secessão constitucional ocorre com o 

consentimento do Estado, dispensado o uso ou ameaça de força. Esse tipo de secessão pode 

ser dividido em duas subcategorias: a negociada e a explícita. A primeira ocorre dentro da 

estrutura jurídica existente, embora não existam disposições constitucionais específicas 

relativas à secessão. Geralmente uma emenda constitucional é elaborada, permitindo a divisão 

legal de parte do território. A explícita, por sua vez, ocorre quando a Constituição prevê 

expressamente um procedimento específico para a secessão daquele fragmento territorial.84 

A secessão politicamente negociada ocorre com o consentimento do Estado existente e 

não envolve necessariamente o uso ou ameaça de força. De certo exige a disponibilidade das 

partes buscarem entendimento político para a resolução do ato secessionista. É mais comum 

de acontecer quando da inexistência de qualquer previsão legal para a secessão, o que abre 

espaço para grupos pactuarem abertamente os termos da sua concretização. 

 
82 MOORE, M. National self-determination and secession. Oxford: Oxford University Press, 2003. 
83 Em tradução livre: As nações são comunidades morais e, portanto, a legitimidade se mede em duas etapas. O 

primeiro passo neste argumento é sugerir que os apegos e relacionamentos nacionais são importantes para a 

auto-identidade do indivíduo. Essas relações são importantes para os indivíduos e, de fato, a definem de uma 

maneira particularmente forte. [...]. A segunda questão, surge na tentativa de argumentar que as nações têm um 

valor ético intrínseco, no que diz respeito aos tipos de argumentos que podem fundamentar esse tipo de 

reivindicação moral. MOORE, M. The ethics of nationalism. Oxford: Oxford University Press, 2004, p.28. 
84 ANDERSON, G. Secession in international law and relations. Loyola of Los Angeles International and 

Comparative Law Review, Los Angeles, v. 35, p. 343-388, jan. 2013, p.350. Disponivel em: 

http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol35/iss3/1. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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A secessão unilateral ocorre sem a anuência do Estado-mãe e geralmente envolve o uso 

da ameaça ou da força. Costuma acontecer quando há manifesta ausência de previsões 

jurídicas, bem como falha nas negociações políticas. Quando eventos dessa natureza 

acontecem, a reclamação de soberania do Estado recém-criado entra em conflito com a do 

secessionado. Este impasse atrai a possível aplicação da jurisdição do direito internacional, 

que então pretende empregar princípios para resolver a disputa, como geralmente se faz pelo 

da autodeterminação dos povos. 

Um argumento legal pode ser feito. Uma vez pactuado para uma união federal voluntariamente, 

um membro também deve ter o direito de retirar-se como um ato de autodeterminação .85 No entanto, 

os autores das constituições federais geralmente excluem a possibilidade de secessão, como 

explicitamente declarado nas Constituições republicanas e federais brasileira, australiana, no 

Preâmbulo,86 e norte-americana87, através da decisão Texas contra White88, em 1869. 

Para o federalismo americano, a decisão esclarecia que o federalismo celebrava uma 

união perfeita. Em virtude de sua perfeição, torna-se impossível admitir a ideia de dissolução, 

o que seria justamente a negação daquele estado (de perfeição)89. De certo que a decisão 

adotada à época jamais poderia ser entendida da mesma maneira nos dias de hoje. Em 

nenhuma federação existe perfeição. 

A Alemanha não possui nenhum dispositivo em sua Constituição que expressamente 

mencione secessão. A exposição que se dará agora parte da análise da intenção da Bavária ser 

declarada independente da Alemanha. Bavária é um Estado-membro da República Alemã, 

como destacado no preâmbulo daquele Texto Constitucional. Apesar disso, provocou a Corte 

Suprema alemã a fim de garantir a realização de um plebiscito sobre a retirada da Baviera da 

 
85 HUEGLIN, T. O.; FENNA, A. Comparative federalism - A systmatic inquiry. 2. ed. Toronto: University of 

Toronto Press, 2015. 
86U.S. SUPREME COURT. Texas Contra White. 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Constitution.aspx. Acesso 

em: 19 abr. 2019.  
87 Ibid., 2019. 
88 O caso de Texas v. White (1869) é particularmente importante porque nele a Suprema Corte, através do Chefe 

de Justiça Salmon P. Chase, decidiu sobre a grande questão que a Guerra Civil havia levantado: poderia um 

estado legalmente se separar do União? O Tribunal ficou do lado dos vencedores da guerra da secessão, 

concluindo que tal conduta não era constitucionalmente permitida. U.S. SUPREME COURT. Texas v. White, 

74 U.S. 7 Wall. 700 700 (1868). Texas v. White. 74 U.S. (7 Wall.) 700. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/74/700/. Acesso em: 19 abr. 2019.  
89 No item 6 da decisão, o magistrado assim esclareceu: “6. When Texas became one of the United States, she 

entered into an indissoluble relation. The union between Texas and the other States was as complete, as 

perpetual, and as indissoluble as the union between the original States. There was no place for reconsideration 

or revocation, except through revolution or through consent of the States.” 
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República. Para tanto, invocaram o Art. 1º, inciso 2, da Carta da ONU90, o qual proclama a 

autodeterminação dos povos, alegando se aplicar à população da Baviera (ainda que seja um 

Estado-membro, posto entender-se que se aduz apenas às nações já existentes). A 

autodeterminação da Bavária é assegurada tão somente nos termos da Constituição Federal da 

Alemanha, como disposto no Art. 28 daquele diploma. 

O caso tomou o número 2 BvR 349/16 -, e aos 16 de dezembro de 2016, o Tribunal 

Constitucional resolveuque a República Federal da Alemanha é um estado nacional 

(Nationalstaat) com base no poder constituinte do povo alemão. Os Estados não são os donos 

da Constituição, o que significa que não há espaço para movimentos separatistas, por violar a 

ordem constitucional91. 

A Suíça igualmente não dispõe de um dispositivo Constitucional que verse a respeito da 

secessão. Há, no Art. 53, item 1, a responsabilidade expressa da Confederação de proteger a 

existência e o território dos Cantões. Ora, a secessão não deve ser interpretada como um 

direito ou possiblidade implícita. Assim, se é de responsabilidade da União a proteção da 

existência dos Cantões, conclui-se pela impossibilidade da secessão, posto que conduziria ao 

desaparecimento de um Cantão. O que a Constituição permite é a modificação (sem secessão) 

do número de Estados, bem como a redistribuição territorial nos termos ali delineados. 

A República da Nigéria abriga em seu território 36 Estados-Membros. A Constituição92, 

no Art. 2º, assevera que: “2. (1) Nigeria is one indivisible and indissoluble sovereign state to 

be known by the name of the Federal Republic of Nigeria93”. 

A Federação Russa, estabelecida pela Constituição de 199394, contempla a existência de 

diversas entidades. O artigo 5º, 1, admite a convivência entre Repúblicas, territórios, regiões, 

cidades de importância federal, regiões autônomas, áreas autônomas, todas partes da 

federação russa. A estrutura federal é baseada em sua integridade estatal, a unidade do sistema 

de autoridade estatal, a divisão de competências e poderes, a igualdade e autodeterminação 

 
90 NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas. 1941. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf. Acesso em: 19 abr. 2019. 
91ALEMANHA. Caso número 2 BvR 349/16. Documento original. Disponivel em: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/12/rk20161216_2bvr034916.

html. Acesso em: 19 abr. 2019. 
92 NIGÉRIA. [Constituição (1999)]. Constituição da República Federal da Nigéria de 1999. Disponível em: 

http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm. Acesso em: 19 abr. 2019. 
93 Em tradução livre: 2. (1) A Nigéria é um estado soberano indivisível e indissolúvel, conhecido pelo nome 

República Federal da Nigéria. Ibid., 1999. 
94 RÚSSIA. [Constituição (1993)]. Constituição da Federação da Rússia de 1993. Disponível em: 

http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm. Acesso em: 19 abr. 2019. 
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dos povos. Com toda essa diversidade jurídico-política, a Constituição estabelece, no artigo 

3º, item 3, que a Federação assegurará a integridade e a inviolabilidade do seu território, 

abdicando da possibilidade de secessão. 

O Canadá foi criado por uma lei do Parlamento do Reino Unido, chamado British North 

America Act de 1867 (conhecido como Constituição de 1867), que uniu as colônias britânicas 

da Província Unida do Canadá, Nova Escócia e Nova Brunswick, sob o jugo da Inglaterra. 

Posteriormente, foi editada a Constituição de 1982, sendo um marco na história do Canadá. 

Ela consagrou a Declaração de Direitos e Liberdades e completou os termos então inacabados 

da independência canadense, permitindo, assim, que os canadenses emendassem sua própria 

Constituição sem exigir a aprovação da Grã-Bretanha. 

A Corte Suprema canadense, em 1998, adotou posicionamento distinto de seu vizinho 

(EUA), quando da decisão proferida sobre questões relacionadas à secessão unilateral do 

Québec. Trata-se do leading case Reference re Secession of Quebec [1998] 2 SCR 21795. Ali 

ficou assentado que a apesar da Corte não legitimar o direito incondicional de desagregação, a 

Constituição não seria uma camisa de força ao dissidente. Defendeu, no entanto, a 

legitimidade de uma secessão negociada. Segundo o Tribunal, um referendo que demonstra 

inequivocamente o desejo de uma clara maioria dos quebequenses se separar do Canadá daria 

origem a obrigações recíprocas ao deliberar a secessão. Tais negociações deveriam ser 

conduzidas com base nos princípios que constituem o núcleo constitucional: a democracia, o 

estado de direito, o federalismo e o respeito pelas minorias. 

Assim, uma importância considerável deve ser levada em conta referente àqueles que 

desejam se apartar da união. No entanto, sob a forma democrática, devem ser dialogadas as 

negociações necessárias com vista à conciliação de direitos e obrigações das partes afetadas, a 

saber: o governo federal, Quebec, Canadá, demais províncias e grupos minoritários que 

seriam significativamente afetados pela secessão96. 

Na sequência, o Canadá, em junho de 1999, aprovou a Bill C-20, conhecida como 

Clarity Act97, que materializa os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte Canadense 

 
95 CANADÁ. Corte Suprema. Leading case Reference re Secession of Quebec. 1998. Disponível em: 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do. Acesso em: 19 abr. 2019. 
96 KYMLICKA, W. Federalism and secession: at home and abroad. Canadian Journal of Law and 

Jurisprudence, Cambridge, v. XIII, p. 207-224, jul. 2000.  
97 CANADÁ. Clarity Act, junho de 1999. Disponível em: http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/36-2/bill/C-

20/first-reading/page-16. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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quando da decisão supramencionada. Dentre diversos requisitos apontados na lei, um assevera 

que somente a Câmara dos Comuns tem o poder de votar a clareza da questão e a maioria; no 

entanto, a exclusão do poder do Senado de realizar uma votação sobre essas questões põe em 

evidência o princípio do sistema de duas câmaras consagrado na Constituição. Quanto à 

recusa do governo em reconhecer o direito dos povos aborígines participarem nas negociações 

sobre divisão territorial - isso afeta diretamente os direitos ancestrais e os tratados que foram 

reconhecidos na Constituição. 

A Bélgica é uma das nações mais antigas a reconhecer expressamente em seu Texto 

Constitucional98, de 1831, o direito à secessão99. A sua independência veio após a Revolução 

de 1830, depois de separar-se da Holanda. Como uma nação nascida com base na secessão, a 

Bélgica percebeu a importância da self-determination, ao admitir a garantia de que os futuros 

belgas teriam a oportunidade de exercer este direito. O Art. 167, parágrafo primeiro, assim 

assevera: “Cession, exchange or expansion of territory can only take place by virtue of a 

law”. 

Por sua vez, a Etiópia100, no Art. 39, item 1, da sua Constituição, de 21 de agosto de 

1995, reconhece o direito à secessão, nos seguintes termos: “Article 39. Rights of Nations, 

Nationalities, and Peoples. 1. Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has an 

unconditional right to self-determination, including the right to secession”.101 

Devido à especialidade do caso, prefere-se transcrever aqui os termos que a própria 

Constituição102 delimita para que tal ação se concretize e um ente federado seja excluído da 

união: 

 
98 BÉLGICA. [Constituição (1831)]. Constituição da Bélgica, 1831. Disponível em: http://www.const-

court.be/en/basic_text/belgian_constitution.pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. 
99 COCHRAN, C. Constitutional secession. Law school student scholarship, 2006, p. 768-794. Disponivel em: 

https://scholarship.shu.edu/student_scholarship/768. Acesso em: 20 jan. 2019. 
100 ETHIOPIA. [Constituição (1995)]. Constituição da Etiópia, de 21 de agosto de 1995. Disponível em: 

http://www.ethiopia.gov.et/constitution. Acesso em: 20 jan. 2019. 
101 Em tradução livre: “Artigo 39. Direitos das Nações, Nacionalidades e Povos. 1. Toda nação, nacionalidade e 

povo da Etiópia tem direito incondicional à autodeterminação, incluindo o direito à secessão”. 
102 Traduzindo livremente, tem-se que: “Artigo 39 - Direitos das Nações, Nacionalidades e Povos. 

4. O direito à autodeterminação, incluindo a secessão, de cada nação, nacionalidade e povo entrará em vigor: 

a) Quando o pedido de secessão tiver sido aprovado por uma maioria de dois terços dos membros do Conselho 

Legislativo da Nação, Nacionalidade ou Pessoas envolvidas; 

(b) Quando o Governo Federal tiver organizado um referendo que deve ocorrer dentro de três anos a partir do 

momento em que recebeu a decisão do conselho em questão pela secessão; 

(c) Quando a demanda por secessão é apoiada por maioria de votos no referendo; 

(d) Quando o Governo Federal tiver transferido seus poderes para o conselho da Nação, Nacionalidade ou 

Pessoas que votaram para se separar; e 
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Article 39 

Rights of Nations, Nationalities, and Peoples  

[…] 

4. The right to self-determination, including secession, of every Nation, Nationality 

and People shall come into effect: 

(a) When a demand for secession has been approved by a two-thirds majority of the 

members of the Legislative Council of the Nation, Nationality or People concerned; 

(b) When the Federal Government has organized a referendum which must take 

place within three years from the time it received the concerned council’s decision 

for secession; 

(c) When the demand for secession is supported by majority vote in the referendum; 

(d) When the Federal Government will have transferred its powers to the council of 

the Nation, Nationality or People who has voted to secede; and 

(e) When the division of assets is effected in a manner prescribed by law. 

Assim como a Bélgica, a Etiópia é uma república federal multiétnica, composta por 

Estados com contornos linguísticos definidos. Além disso, a experiência da Etiópia com a 

secessão constitucional não foi tão pacífica e atualmente administra a pressão de vários 

grupos separatistas. 

A República brasileira, apesar de inaugurada pelo Decreto n. 1, de 15 de novembro de 

1889, somente por meio da Constituição de 24 de fevereiro de 1891103, no Art. 1º, trouxe a 

impossibilidade de secessão, que foi repetida nas demais Constituições vindouras até a atual. 

O texto de 1988, a exemplo da primeira Constituição federal, traz em seu artigo 1º que a 

República é “formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal”, assegurando a unidade federal até mesmo através da intervenção federal, como 

previsto no Art. 34, inciso I. 

Ao se considerar os apontamentos aqui registrados, percebe-se que apesar da 

característica da indissolubilidade do pacto federativo ser gravada com o ônus da imposição 

constitucional, ela traz benefícios, como segurança jurídica e institucional de ordem interna e 

internacional, proteção dos cidadãos contra qualquer insurgência civil, para além de favorecer 

a economia e primar pela igualdade social104. 

Cumpre esclarecer que em federalismos, como o brasileiro e o norte-americano, o que 

se observa, apesar das diversidades étnicas, culturais, geográficas, climáticas, dentre outras 

distinções, é que a população se identifica como brasileira; há homogeneidade. Decerto que 

por vezes são manifestados pensamentos de cunho discriminatório, todavia, o sentimento de 

 
(e) Quando a divisão de ativos é efetuada da maneira prescrita por lei”. 
103 O texto assim estava redigido: “Art. 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime 

representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união 

perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.”. 
104 BARTKUS, V. O. The dynamic of secession. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. v. 64. 
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unidade se sobressai ante a ideia separatista. Em países como Espanha, Suíça, Bélgica, 

Etiópia, os grupos étnicos e culturais são bem mais distintos, heterogêneos, locais em que o 

sentimento de pertencer, ou ter origem em seu próprio Estado-membro, e por isso o 

florescimento de uma vontade separatista pode emergir ou se acentuar. Nesse sentido, 

esclarece Kymlicka: 

It is important to distinguish these 'multination' federations from those federal 

systems that were not designed as a response to ethnocultural pluralism-e.g., the 

United States, Australia, Germany or Brazil. In these uni-national federal systems, 

the federal units do not correspond in any way with distinct ethnocultural groups 

who desire to retain their self-government and cultural distinctiveness. 

[...] 

We can call the American federal system a form of ‘administrative-territorial’ 

federalism, rather than a multination federalism. American federalism is a way of 

dividing powers on a territorial basis within a single national community, whose 

members are dominant within each of the subunits. It is not a way of 

accommodating minority self-government. The same is true in Brazil, Australia or 

Germany. In multination federations, by contrast, the boundaries of one or more 

subunits are designed with the purpose of enabling a national minority to exercise 

selfgovernment. This is the sort of federalism we see in Canada, Belgium, Spain, and 

Switzerland105. 

Quando se defende a possibilidade de secessão, que não pelas vias democráticas e 

pacíficas, vislumbra-se uma probabilidade maior de oposição e hostilidade internacional. 

Deve-se levar em consideração pelo menos três questionamentos, quando suscitada a hipótese 

de secessão: a) quem é o povo a ser apartado?; b) qual a relevância territorial para o todo e a 

parcela do Estado?; e c) a secessão realmente produzirá algum efeito prático positivo e 

sensível?106 Além disso, deve-se ponderar a respeito dos custos para a manutenção de um 

Estado soberano, como organização política, militar, estatutária, corpo diplomático, dentre 

outros elementos107. Afinal, como pode um Estado Federal existir, sem a presença dos Estados 

membros? Um estado membro, ao preferir a secessão, deve adotar o federalismo ou outro 

 
105 Em tradução livre: É importante distinguir essas federações multinacionais, daquelas que não foram 

desenhadas para responder a uma questão de pluralismo etnocultural, como por exemplo os Estados Unidos, 

Austrália, Alemanha ou Brasil. Nesses sistemas federais uninacionais, as unidades federais não correspondem 

de forma alguma a grupos etnoculturais distintos que desejam manter seu autogoverno e distinção cultural. [...] 

Podemos chamar o sistema federativo americano de uma forma de federalismo "administrativo-territorial", em 

vez de um federalismo de multinacionalidade. O federalismo americano é uma maneira de dividir os poderes 

numa base territorial dentro de uma única comunidade nacional, cujos membros são dominantes dentro de cada 

uma das subunidades. Não é uma maneira de acomodar o autogoverno das minorias. O mesmo acontece no 

Brasil, na Austrália ou na Alemanha. Nas federações multinacionais, ao contrário, os limites de uma ou mais 

subunidades são projetados com o propósito de permitir que uma minoria nacional exerça seu próprio governo. 

Esse é o tipo de federalismo que vemos no Canadá, na Bélgica, na Espanha e na Suíça. KYMLICKA, W. 

Federalism and secession: at home and abroad. Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Cambridge, v. 

XIII, p. 207-224, jul. 2000, p.210.  
106 MOORE, M. National self-determination and secession. Oxford: Oxford University Press, 2003. 
107 Mais referências a respeito do tema podem ser encontradas em: Kohen (2006), Moore (2015), Choudhry e 

Hume (2011), Norman (2006), Mancini (2012), Wellman (2005), Burgess (2006), Watts (2008) Buchana 

(1997), Martinenko (1996), Buss (2013), Nagel e Holesch (2017), dentre outros. 
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modelo assemelhado para abrigar as suas subdivisões político-administrativas, de outra sorte, 

tornar-se um Estado Unitário.  

Defende-se que a experiência canadense de equalizar o conflito no qual um ente político 

deseja separar-se da federação seja o mais adequado. Isso porque, antes de se alcançar tal 

desiderato, deverá ser realizada uma ampla discussão democrática, de modo a equalizar os 

efeitos desse divórcio jurídico-político. Enaltece-se tal medida, uma vez que a negativa 

absoluta da secessão pode conduzir a movimentos populares, bem como bélicos tendentes a 

impulsionar, pelo uso da força, a cisão do dissonante, o que certamente não é uma saída 

saudável. Por outro, se for de interesse de um Estado e seu povo não mais permanecerem 

unidos, da mesma forma como usufruiu dos benefícios da congregação, que se busque uma 

saída menos traumatizante para o todo federativo. 

No Brasil, o federalismo é elemento material da constituição, bem como é enumerado 

como cláusula pétrea, por força do Art. 60, §4º, afastando qualquer argumento de 

transitoriedade, mas, ao contrário, reafirmando o seu caráter de permanência, o que para 

Kincaid e Tarr, a “eternity clause” é requisito do federalismo (fls. 417 – vol I).108 O Superior 

Tribunal de Justiça teve oportunidade de se pronunciar sobre o tema, por meio da decisão 

proferida nos autos do HC 1893/RS109. O paciente, na qualidade de vice-presidente do 

denominado Partido da República Farroupilha – PRF, associação política que pretendia se 

transformar em partido político propriamente dito, propagava a ideia de que os Estados-

federados brasileiros podiam dispor do direito de se constituírem em Estados-soberanos. Uma 

vez considerados como tal, estariam habilitados a defender a bandeira separatista, a ter início 

 
108 KINCAID, J.; TARR, G. A. A global dialogue on federalism. Distribution of powers and responsbilities  

in federal countries. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2005. v. II 
109 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 1893 RS 1993/0010808-5. “República 

Federativa do Brasil. Indissolubilidade. Princípio Fundamental. Caput, do Art. 1., da Constituição. 

Providencias do Ministro da Justiça tendentes a apurar os denominados movimentos separatistas. Partido da 

República Farroupilha. Habeas Corpus Preventivo. Conduta prevista como delituosa. Art. 11, da Lei N. 

7.170/83. Crime em tese. Denegação. I - O Ministro da Justiça dentro de sua competência, cumprindo o seu 

dever de velar pela incolumidade da constituição, determinou medidas para apurar os denominados 

movimentos separatistas que, além de afrontarem o Art. 1. da constituição, constituem, em tese, o crime 

previsto no Art. 11, da lei n. 7170, de 14 de dezembro de 1993 que trata dos crimes contra a segurança 

nacional, a ordem política e social. II - esta conduta carece ilegalidade ou abuso de poder, a contrário sensu, é 

legitimo e louvável, por se tratar de providencia respaldada na constituição, que defende o princípio da unidade 

nacional, que por nos haverá de ser defendida a qualquer preço, até mesmo com a própria vida e contra a 

minoria de estrangeiros que, bem recebidos no solo pátrio, mal agradecem e, impregnados de preconceitos de 

raça, pregam o absurdo do separatismo. III - O grande Rui Barbosa, em uma de suas pregações cívicas, disse 

que ‘a pátria não é ninguém: são o todos’ e ‘os que a servem são... os que não conspiram, os que não sublevam, 

os que não desalentam, os que não emudecem, os que não se acovardam, mas resistem, mas ensinam, mas 

esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas praticam a justiça, a admiração, o entusiasmo’. IV - Ordem 

denegada. Acórdão. Por unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do sr. Ministro Relator.”. 
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pelo Estado do Rio Grande do Sul. O receio do paciente encontrou fundamento nas notícias 

de que o Ministro da Justiça havia determinado a investigação dos movimentos separatistas, a 

fim de apurar eventuais crimes contra a pátria. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça 

denegou a ordem em contundente acórdão lavrado aos 14.06.1993, reconhecendo a 

indissolubilidade do pacto federativo brasileiro. 

Inúmeros fatores podem contribuir para a aplicação das referidas características para a 

composição de uma federação. A citar, exemplificadamente, o grau e a distribuição da 

diversidade cultural ou nacional que eles tentam reconciliar; o surgimento por agregação ou 

segregação de unidades constituintes, ou até mesmo pelas devolutions; o número, tamanho 

relativo e simetria ou assimetria das unidades constituintes; a distribuição da responsabilidade 

legislativa e administrativa entre os governos; a alocação de poderes de tributação e recursos 

financeiros; os papéis do governo federal e de unidades constituintes na condução de relações; 

o caráter e composição de suas instituições federativas centrais; os processos e instituições 

para resolver conflitos e facilitar a colaboração entre governos interdependentes; a ratificação 

de emendas constitucionais por legislaturas regionais ou referendos; o grau de centralização 

política ou de não centralização e o grau de integração econômica. O que se percebe é que a 

diversidade de utilização desses requisitos é bastante variável. Decerto que cada Estado 

promove as adaptações e adequações necessárias para estabelecer o seu próprio standart. 

 



2 A POSIÇÃO JURÍDICO-POLÍTICA DOS ESTADOS NO 

FEDERALISMO BRASILEIRO 

O federalismo é baseado em um tipo particular de estrutura constitucional, cujo 

contorno se torna mais plausível na medida em que a divisão do poder entre o governo central 

e os Estados-membros seja mais delineada e visível. Desta maneira, o arcabouço 

constitucional vai além dessa divisão de poderes, no entanto, envolve a organização de toda a 

estrutura governamental das políticas nacionais em uma base não centralizada, isto é, os 

poderes do governo dentro deles são difundidos entre muitos centros, cuja existência e 

autoridade são garantidas pela Constituição Federal: a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios. 

Em seus escritos, Thomas Jefferson argumenta que para um bom governo é necessária a 

gradação de autoridade, com a divisão específica de suas atribuições. Assim, cada um estaria 

ocupado com a realização de suas atividades, de acordo com algumas peculiaridades. Em suas 

razões, defende autonomia estadual em virtude de possíveis investidas da União. Neste 

sentido, vale reproduzir: 

No, my friend, the way to have good and safe government, is not to trust it all to one, 

but to divide it among the many, distributing to every one exactly the functions he is 

competent to. Let the national government be entrusted with the defence of the 

nation, and its foreign and federal relations; the State governments with the civil 

rights, laws, police, and administration of what concerns the State generally; the 

counties with the local concerns of the counties, and each ward direct the interests 

within itself110. 

Em seguida, reforça que os Estados-membros devem seguir fortes no que tange à 

autonomia, de modo que somente estes possam exercer a autoridade em suas respectivas 

 
110 Em tradução livre: Não, meu amigo, o caminho para ter um governo bom e seguro, não é confiar em todos, 

mas dividi-lo entre os muitos, distribuindo a cada um exatamente as funções que ele é competente. Que o 

governo nacional seja encarregado da defesa da nação e de suas relações estrangeiras e federais; os governos 

estaduais com os direitos civis, leis, polícia e administração do que diz respeito ao Estado em geral; os 

condados com as preocupações locais dos condados, e cada ala dirige os interesses dentro de si. JEFFERSON, 

T. Writings. To Joseph C. Cabell Monticello, Feb. 2, 1816. Disponível em: 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/. Acesso em: 09 fev. 2019. 
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constituições, do contrário, um governo (federal) astuto enfraqueceria as atribuições Estatais, 

fazendo-os perder terreno (político)111: 

Then it is important to strengthen the state governments: and as this cannot be done 

by any change in the federal constitution, (for the preservation of that is all we need 

contend for,) it must be done by the states themselves, erecting such barriers at the 

constitutional line as cannot be surmounted either by themselves or by the general 

government. The only barrier in their power, is a wise government. A weak one will 

lose ground in every contest112. 

A não-centralização contratual, a repartição estruturada de competências entre os 

demais entes federados constitucionalmente garantida, é o ponto principal no qual se deve 

sustentar uma democracia federal. Vale destacar que o uso do termo descentralização113 está 

mais vinculado à existência de Estados não federais, mas que praticam a devolution como 

instrumento de conferir certo grau de autonomia às suas regiões, como pode ser citada, como 

exemplo, a organização político-administrativa portuguesa por meio das autarquias locais 

(Art. 236 da Constituição da República Portuguesa)114. Para Elazar: 

Noncentralization is not the same as decentralization, though the latter term is 

frequentlyand erroneouslyused in its place to describe federal systems. 

Decentralization implies the existence of a central authority, a central government 

that can decentralize or recentralize as it desires. In decentralized systems, the 

diffusion of power is actually a matter of grace, not right; in the long run, it is 

usually treated as such115. 

Raul Machado Horta, por sua vez, esclarece que a organização político-administrativa 

da federação é uma árdua tarefa de engenharia constitucional. O seu objetivo é esclarecer a 

funcionalidade de um ordenamento com outros sistemas jurídicos internos (Estados, Distrito 

Federal e Municípios) cada um exercendo a sua criatividade legislativa e gerenciando a 

 
111 JEFFERSON, T. From Thomas Jefferson to Archibald Stuart, 23 Dec.1791. Disponível em: 

https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-22-02-0410. Acesso em: 09 fev. 2019. 
112 Em tradução livre: Então é importante fortalecer os governos estaduais: e como isso não pode ser feito por 

qualquer mudança na constituição federal, (para a preservação disso é tudo o que precisamos), isso deve ser 

feito pelos próprios estados, erigindo tais barreiras. na linha constitucional, como não pode ser superado por 

eles próprios ou pelo governo geral. A única barreira em seu poder é um governo sábio. Um fraco perderá 

terreno em todas as competições. 
113 ELAZAR, D. J. Exploring federalism. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1991, p.34. 
114PORTUGAL. [Constituição (1974)]. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx.Acesso em: 10 nov. 

2018. 
115 Em tradução livre: A não-centralização não é o mesmo que a descentralização, embora o último termo seja 

frequentemente usado erroneamente em seu lugar para descrever sistemas federais. A descentralização implica 

a existência de uma autoridade central, um governo central que pode descentralizar ou recentralizar como 

deseja. Nos sistemas descentralizados, a difusão do poder é, na verdade, uma questão graciosa, não de certo; a 

longo prazo, geralmente é tratado como tal. 
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administração no seu âmbito territorial, em harmonia com o disciplinamento constitucional 

federal, especialmente no que tange aos Estados, em virtude da competência residual116. 

Visto por esse prisma, a federação é marcada pela coabitação harmônica da legislação 

de diversos integrantes do pacto federativo, delineada pela Constituição Federal, de modo a 

acomodar as competências de cada um deles. Assim, a autonomia política marca o 

federalismo ao afastar uma mera descentralização administrativa, para sedimentar também a 

política, conferindo aos centros políticos periféricos a liberdade constitucional de exercer suas 

respectivas competências.  

Tal assertiva parte da premissa da inexistência de hierarquia entre os entes da federação. 

A certeza, jurídica, de tal argumento tem como berço a divisão de competências operadas pelo 

Texto Federal. Assim, a Constituição, ao atribuir aos entes políticos qual a sua parcela de 

contribuição de acordo com a preponderância do interesse, confirma que cada um, dentro de 

sua especialidade, exercerá plenamente a sua competência, sob pena de arguição de 

inconstitucionalidade pelos meios legalmente estabelecidos117. No entanto, há de se registrar 

que uma das maiores dificuldades do federalismo é encontrar a situação ótima/ideal de 

equilíbrio entre os poderes, assim como as competências entre a União e os Estados118.  

Em curiosa abstração, Blank119 aponta que a descrição tradicional de federalismo, 

enquanto teoria política, é uma forma de Estado cuja soberania está dividida em duas camadas 

de governo, mas numa delas é apenas parcialmente soberano, com uma Constituição que 

protege a divisão de poderes entre elas. Para o autor: “The building blocks of the federal 

structure are the state (or province) and the federation, both recognized by the constitution, 

but also limited in their powers by it”120. Espacialmente falando, o território nacional é 

dividido entre os Estados, pelo que cada um ocupa uma parte do todo, e é semisoberano. O 

governo federal, por sua vez, detém todo o território, mas nenhuma área específica própria 

(exceto para a capital federal e outros territórios federais excepcionais121. Na sequência, 

aponta uma grande distinção como sendo: “Therefore, the division between the levels of 

 
116 HORTA, R. M. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.306. 
117 O tema da distribuição de competência é abordado em tópico próprio. 
118 SILVEIRA, P. F. Freios e contrapesos. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.63. 
119 BLANK, Y. Federalism, subsidiarity, and the role of local governments in an age of global multilevel 

governance. Fordham Urban Law Journal, v.37, n.2, p.507-558, 2009, p.524. 
120 Em tradução livre: Os blocos de construção da estrutura federal são o estado (ou província) e a federação, 

ambos reconhecidos pela constituição, mas também limitados em seus poderes por ela. Ibid., 2009, p.524. 
121 Cumpre esclarecer que a Constituição brasileira é mais abrangente do que a opinião do autor referenciado, 

posto que aponta diversos bens da União espalhados no território nacional. 
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government is not territorial - the federal government is nowhere and everywhere—but 

functional, with each in charge of different governmental functions122”. Posteriormente, 

enaltece a inexistência de superioridade da União, posto que a federação não precede aos 

Estados, nos termos seguintes: 

In fact, labeling the federal government an ‘upper level’ of government is 

inaccurate, since theoretically speaking, the federal government is not necessarily 

superior to the states: the functions of the federation are not inherently more 

important or more basic than those of the states; the federation does not 

metaphysically precede the states; nor is the federation a pre-condition of the 

states123.  

Ao final, o autor ainda traz argumento geralmente não utilizado pelos demais 

doutrinadores, posto que considera os Estados se posicionarem em condição subalterna. In 

casu, Blank articula que seria possível até mesmo argumentar o oposto, vez que os Estados, 

em conjunto, formam a União. Esta, por sua vez, possui atribuições finitas e textualmente 

apontadas na Constituição, ao passo que os Estados, enquanto elementos fundantes, são 

investidos de poderes residuais, e justamente por não serem enumerados, podem ser 

entendidos como superiores aos da União federal124. 

2.1 Os entes políticos da federação brasileira 

Considerando a necessidade de expor a composição federativa brasileira, será analisada 

a posição jurídica da União Federal, dos Municípios, do Distrito Federal e, em especial, dos 

Estados. Este estudo se faz necessário para compreender melhor, quando do cotejo das 

decisões do Supremo Tribunal Federal, nas quais se percebe a inclinação da Corte para decidir 

favoravelmente à União. 

2.1.1 União federal 

A Constituição, no Art. 1o, assevera que a República Federativa do Brasil é “formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”. De certo, a utilização 

do termo grafado em minúsculo denota que a República é composta da agregação dos 

 
122 Em tradução livre: Portanto, a divisão entre os níveis de governo não é territorial - o governo federal está em 

nenhum lugar e em todo lugar - mas funcional, com cada um deles encarregado de diferentes funções 

governamentais. 
123 Em tradução livre: De fato, rotular o governo federal de “nível superior” do governo é impreciso, vez que, 

teoricamente, o governo federal não é necessariamente superior aos estados: as funções da federação não são 

inerentemente mais importantes ou mais básicas que as dos estados; a federação não precede metafisicamente 

os estados; nem a federação é uma pré-condição dos estados. 
124 BLANK, Y. Federalism, subsidiarity, and the role of local governments in an age of global multilevel 

governance. Fordham Urban Law Journal, v.37, n.2, p.507-558, 2009. 
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mencionados entes federados. A União Federal é uma pessoa jurídica de direito público 

interno, agraciada de competências administrativas e legislativas outorgadas pelo texto 

constitucional, integrante do pacto federativo em igualdade jurídica com os Estados-membros, 

Distrito Federal e Municípios. Por esse motivo, não deve, a União, ser confundida com a 

República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público internacional. No entanto, a 

União Federal representa a República, e essa dúplice característica atrai a dupla 

personalidade, tanto de direito público interno, enquanto ente federativo autônomo, assim 

como no âmbito externo, relativamente à sua representatividade perante Estados estrangeiros. 

No plano interno, a União tem diversas atribuições distribuídas ao longo do texto 

constitucional, considerando que a sua atuação é de âmbito nacional, em todo o território da 

República125. Sua atuação se dá tanto de forma administrativa, mais voltada para as tarefas 

gerenciais e executivas, bem como mediante a elaboração das espécies normativas brasileiras. 

No primeiro item, atua de maneira a conduzir a economia e as finanças nacionais, através da 

sua competência tributária, especialmente no que tange aos tributos regulatórios (imposto de 

importação, exportação, dentre outros), assim como emissão de moeda, administração das 

reservas cambiais, fiscalização das operações financeiras, dentre outros. 

No que tange à seara legislativa, o Congresso Nacional, que é o órgão legislador em 

virtude do bicameralismo, elabora tanto leis destinadas às atividades próprias da União, da 

mesma forma como sua atividade legiferante produz efeitos relativamente aos demais entes 

federativos. No primeiro caso, pode-se mencionar a elaboração da legislação específica 

direcionada ao serviço público federal, e no outro, a legislação nacional, como, por exemplo, 

os Códigos, a Lei de Licitações, a Lei Eleitoral, mas não exclusivamente de apropriação 

federal126. 

No campo de atuação internacional, a União é responsável pelas mediações e 

negociações que envolvem a República brasileira, que, por força constitucional, pauta a sua 

conduta de modo a enaltecer a independência nacional e a prevalência dos direitos humanos 

através da autodeterminação dos povos pelo princípio da não-intervenção. Desta maneira, 

prima pela igualdade entre os Estados promovendo a defesa da paz, por meio da solução 

 
125 Será analisado adiante que as competências da União, assim como os demais entes políticos da federação são 

outorgadas de acordo com a predominância do interesse. 
126 Sobre as espécies de leis produzidas pelo Congresso Nacional, recomenda-se o artigo de Barros, ao elucidar a 

existência de Lei Federal, Lei Federativa e Lei Nacional, aprimorando a diferença que a doutrina costuma 

apontar entre lei nacional e lei federal. BARROS, S. R. Lei federal, lei federativa, lei nacional. In: RAMOS, D. 

T. O federalista atual: Teoria do federalismo. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. p. 60-66. 
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pacífica dos conflitos e repudia as práticas terroristas e racistas para incentivar a cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político (Art. 4o da 

CRFB). 

2.1.2 Estados-membros 

Os Estados-membros historicamente são considerados os entes fundantes do 

federalismo. É através da sua coletividade que se cria a União federal e se estabelece mais 

uma esfera de governo. O federalismo, etimologicamente identificado como um pacto, é a 

reunião dos entes federativos, que se aglomeraram com uma ou mais finalidades específicas. 

Tomando como exemplo os americanos do norte, cuja forma de Estado igualmente federal é 

considerada como o ponto de partida para os federalismos atuais, aponta que a referida 

sociedade estatal obriga aos participantes a abdicar da soberania, para se conformarem com a 

autonomia política e administrativa. A soberania será exercida pela União Federal, em nome 

da República. 

No Brasil, o federalismo foi implantado em 1889 com a proclamação da República. 

Apesar de ter se espelhado no federalismo estadunidense, com origem na independência das 

13 ex-colônias inglesas que se aglomeraram, a princípio sob forma de uma Confederação. 

Após a consagração da Constituição Federal, os Estados tiveram a soberania substituída pela 

autonomia política. Para concretizar essa unificação, cada Estado-membro renunciou a uma 

parcela de seu poder, transmitindo-o para a União. Como exemplo da segunda hipótese, cita-

se o Brasil, quando a Constituição Republicana de 1891, aproveitando-se da divisão territorial 

das províncias, elegeu-as à categoria de Estados. 

Os Estados encontram poucas competências expressas na Constituição Federal. Esta 

observação se faz em virtude de que a técnica utilizada pelo legislador constituinte é a de 

conferir àqueles, via de regra, a competência residual, ou seja, a Constituição, ao enumerar as 

atribuições da União e dos Municípios, assevera que as matérias que não foram assim 

distribuídas ficarão a cargo dos Estados-membros. A exceção que se pode trazer à exposição, 

e quiçá a mais relevante, é a de elaborarem as suas próprias constituições estaduais. 

Considerando que os mesmos serão analisados com mais atenção nas etapas vindouras, 

considerou-se, para este momento, explicar a composição federativa brasileira, como 

suficiente para a elucidação do seu propósito. 

2.1.3 Municípios 
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Os Municípios estão constitucionalmente acomodados de maneira sui generis. A 

Constituição de 1988, seguindo o impulso movido pela Assembleia Nacional Constituinte, 

inovou o pacto federativo brasileiro, erigindo os Municípios à condição de ente político da 

federação, situando-os, em termos jurídicos, no mesmo patamar da União e dos Estados-

membros. Motivos históricos, bem como a constatação de que é no Município em que as 

questões sociais são amplamente debatidas e há uma aproximação e interação com o Poder 

Público127, promoveram a instituição federativa brasileiro com esse novo formato. Ruy 

Barbosa, ao defender a municipalidade, ressaltou que: “Não há, senhores, corpo sem células. 

Não há Estado sem municipalidades. Não pode existir matéria vivente sem vida orgânica. Não 

se pode imaginar existência de nação, existência de povo constituído, existência de Estado, 

sem vida Municipal”128. 

Quando da promulgação da Constituição, parte da doutrina advogou a ideia de que a 

federação padecia de grave equívoco129, qual seja, a da inserção da municipalidade no pacto 

federativo130. Até então, a posição jurídica dos Municípios era de inferioridade131, 

relativamente aos Estados, como partes integrantes destes. Tal condição se refletiu em todas 

as Constituições que precederam o texto atual. 

Em que pese a louvável inovação brasileira, esse novo arranjo institucional provoca nos 

estudiosos federalistas questionamentos de difícil equalização. Logo de partida, a ideia 

clássica do federalismo é a junção de Estados-membros, e não de Municípios. Na sequência, 

outros argumentos são suscitados, como, por exemplo, a inexistência de Poder Judiciário 

 
127 Segundo Bulos, “O Município, portanto, é a célula mater da pacto (sic) federativo, pois nele brotam as 

relações políticos-primárias.” BULOS, U. L. Curso de direito constitucional. 9. ed. Sâo Paulo: Saraiva, 2015, 

p.940. 
128 BARBOSA, Ruy. Tribuna judiciária - Hábeas-corpus em defesa da autonomia dos municípios baianos. Rio 

de Janeiro: Casa de Ruy Barbosa, 1958. v.9, p.289. 
129 Roque Antonio Carraza sustenta a tese de que o Município não faz parte da federação. Para o autor, as 

mencionadas pessoas jurídicas de direito público interno “[...] ocupam posição sobranceira e privilegiada em 

nosso cenário jurídico”. O autor em comento, a partir da edição mencionada nesse trabalho, sustenta inclusive 

que a autonomia municipal não era cláusula pétrea. No entanto, doravante, mesmo afastando-o do pacto 

federativo, reconsiderou para registrar que “[...] qualquer amesquinhamento na autonomia municipal é vedado 

pelo Texto Magno”. CARRAZZA, R. A. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p.196-197. 
130 Baracho, em obra anterior à Constituição, já enaltecia a municipalidade, por entender se tratar de “[...] peça 

básica do sistema democrático, cujo valor é ressaltado em vários estudos sobre o federalismo brasileiro [...]”. 

BARACHO, J. A. D. O. Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p.204. 
131 O professor José Afonso da Silva entoa o seu discurso repudiando a inclusão do Município, assim registrando 

seus ensinamentos: “Não existe federação de Municípios. Existe federação de Estados. Estes é que são 

essenciais ao conceito de federação. Não se vá, depois, querer criar uma câmara de representantes dos 

Municípios. Em que muda a federação brasileira com o incluir dos Municípios como um de seus componentes? 

Não muda nada. Passaram os Municípios a ser entidades federativas? Certamente que não, pois não temos uma 

federação de Municípios. Não é uma união de municípios que forma a federação”. SILVA, J. A. Curso de 

direito constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.103. 
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municipal; a impossibilidade de apresentar emendas à Constituição Federal; a ausência de 

uma representatividade no Congresso Nacional, posto que a Câmara dos Deputados 

representa o povo brasileiro, o Senado Federal, os Estados e o Distrito Federal; em seguida, 

pode-se igualmente mencionar que ao Município falece a oportunidade de provocar o 

Supremo Tribunal Federal diretamente através das ações de controle de constitucionalidade.  

Apesar da relevância dos argumentos acima ofertados, a dicção do Art. 1º da 

Constituição fulmina qualquer argumento contrário à igualdade jurídica do Município 

relativamente aos Estados, ao Distrito Federal e à União. O Art. 60, § 4º, protege a forma 

federativa brasileira, endossando inclusive a impossibilidade de se deliberar proposta de 

Emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado. Poderia, por hipótese, 

ser argumentada a tese de que uma PEC – Proposta de Emenda à Constituição, que 

eventualmente subtraísse o Município da Federação, não alteraria a forma de Estado da 

República, permanecendo a federação. De certo, a federação, nos modelos clássicos e 

mundialmente concebidos, estaria preservada, todavia, a cláusula pétrea que protege a forma 

federativa está alijada da preocupação de proteger o federalismo clássico, mas sim, o 

brasileiro. Assim, a impossibilidade de modificar a composição jurídico-política brasileira é 

ínsita ao federalismo pátrio, protegendo, inclusive, o Município por vontade do poder 

originário. 

Por estar assim insculpida, a Constituição Federal igualmente outorga à Municipalidade 

a faculdade de que cada Município elabore a sua Lei Orgânica Municipal, verdadeira 

Constituição local. O legislador originário preferiu adotar essa nomenclatura, que em nada 

desmerece a sua natureza, mesmo porque igualmente possibilita a existência dos Poderes 

Legislativo e Executivo municipal, a exercerem sua autonomia constitucionalmente conferida. 

A garantia constitucional da autonomia132 dos municípios é decorrência direta do 

princípio da forma federativa do Estado brasileiro (Art. 18 da CRFB). Por isso, goza de 

autonomia política para editar suas leis, eleger seus representantes para praticar os atos 

inerentes à administração pública e prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar 

interesse; e de autonomia tributária e financeira, que permite instituir e arrecadar tributos de 

sua competência e aplicar suas rendas, sem prejuízo de prestar contas nos termos legais. 

 
132 Garantia essa inclusive assegurada por medida interventiva, quando, por exemplo, os Estados deixarem de 

deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos 

estabelecidos em lei; bem como se não respeitar o princípio da autonomia municipal, nos termos do Art. 34, 

inciso V, b; e inciso VII, c.  
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Os Municípios dispõem de competência expressa exclusiva, suplementar e relativa aos 

assuntos de interesse local. A Constituição brasileira, ao delinear as competências dos 

Municípios, deixou ampla margem interpretativa ao estatuir a capacidade de legislar sobre 

assuntos de interesse local. À veleidade do Vereador, exercer competências tais como: legislar 

sobre assuntos de interesse local e suplementar no que couber à legislação federal e estadual, 

pode por vezes fazer surgir dúvidas, principalmente se o “interesse local” entrar em conflito 

com alguma competência, quiçá, atribuída a outro ente da federação. O termo insculpido no 

Art. 30, I da CF, que é uma variação de “peculiar interesse”, utilizado repetidamente em todas 

constituições republicanas133, continua sendo ponto originário de questionamento e discussões 

plenárias, em face da dificuldade de aplicação ao caso concreto. 

No estrangeiro, Marcelo Caetano reconhece a complexidade e alerta para a incerteza da 

expressão “interesse local”’ e a possibilidade de surgimento de problemas interpretativos 

“entre o município e outras entidades públicas”, e para tanto interesse local significa que “em 

princípio pertencem ao município todos os negócios (mas só esses) que digam respeito à 

comunidade de interesses determinada pela vizinhança”, para ao final sugerir que na 

eventualidade de haver alguma incerteza se um determinado assunto é ou não de competência 

municipal, este chamaria para si a responsabilidade134.  

Por sua vez, o espanhol Ramón Parada Vásquez135, ao comentar a competência das 

“corporaciones locales” espanholas, destaca que a Constituição se limitou a estabelecer que 

os Municípios gozam de autonomia para administrar seus interesses próprios, nos termos da 

Ley reguladora de Bases de Régimen Local. A formulação do conceito de ‘interesses 

próprios’ só emergiu após a edição da lei retro, em 1985, sete anos após a promulgação da 

Constituição. Esta, por sua vez, como era de se esperar, não encerrou um conceito de interesse 

próprio ou local. A continuidade das ações do Estado, por qualquer ente que o componha, 

torna impossível marcar fronteiras claras aos interesses, cuja respectiva tutela é confiada aos 

diferentes poderes que, assim, evidenciam a sua condição de fazer parte de um arranjo 

 
133 A Constituição de 1891 estabelece em seu Art. 68 que os Estados-membros devem organizar-se de forma a 

garantir aos municípios sua autonomia “em tudo quanto respeite ao seu peculiar interêsse”. Ao tratar o assunto, 

a CF de 1934 dispõe no Art. 13 sobre a autonomia municipal especialmente nas hipóteses mencionadas bem 

como assegura estar “em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse”. A mesma sentença foi praticamente 

em sua totalidade reproduzida no Art. 26 da CF de 1937. A Carta Magna de 1946 garantia a autonomia nas 

hipóteses especialmente consagradas bem como “administração própria, no que concerne ao seu peculiar 

interesse”, como prescrito no Art. 28. A Constituição de 1967 abordou o tema no Art. 15, ao exemplo da 

anterior, vinculando o peculiar interesse à autonomia e administração própria. 
134 CAETANO, M. Manual de direito administrativo. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2001, p.329. 
135 PARADA VÁSQUEZ, R. Derecho administrativo. 15. ed. Madrid: Marcial Pons, 2002. v. II, p.212. 
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institucional de arquitetura complexa em que as partes adquirem sentido de acordo com o 

todo, mas articulando-se não por princípios formais, e sim por critérios materiais que tentam 

adaptar as competências aos reais interesses em jogo. 

O Supremo Tribunal Federal definiu o alcance da expressão “interesse local”. Abaixo 

algumas decisões que servem para traçar alguns contornos. A primeira abordou a 

possibilidade de o Município legislar a respeito do tempo de espera, bem como segurança, 

quando do atendimento bancário. O argumento que conduziu o julgamento foi a possível 

inconstitucionalidade das leis locais, em virtude de plausível competência da União para 

legislar sobre direito financeiro. Afastado esse entendimento, a jurisprudência assim foi 

fixada: 

Definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. 

Competência do Município para legislar. Assunto de interesse local. Ratificação da 

jurisprudência firmada por esta Suprema Corte. [RE 610.221 RG, Rel. Min. Ellen 

Gracie, j. 29-4-2010, P, DJE de 20-8-2010. 

Competência do Município para legislar em matéria de segurança em 

estabelecimentos financeiros. Terminais de autoatendimento. [ARE 784.981 AgR, 

Rel. Min. Rosa Weber, j. 17-3-2015, 1ª T, DJE de 7-4-2015.].  

Ao nível de competência suplementar, vez que ao ente local falece a oportunidade de 

legislar concorrentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a lei local, desde que 

se demonstre alcançar melhor o seu desiderato, pode ser aplicada em vez da legislação 

Estadual, a saber: 

Os Municípios podem legislar sobre direito ambiental, desde que o façam 

fundamentadamente. [...] A Turma afirmou que os Municípios podem adotar 

legislação ambiental mais restritiva em relação aos Estados-membros e à União. No 

entanto, é necessário que a norma tenha a devida motivação. [ARE 748.206 AgR, 

Rel. Min. Celso de Mello, j. 14-3-2017, 2ª T, Informativo 857.]  

Até mesmo Súmula Vinculante136 foi editada em virtude das diversas decisões do STF 

quando da análise de ações judiciais em que se discutia a validade de leis locais, cujo objeto 

era a regulamentação do horário de funcionamento do comércio, a saber: “É competente o 

Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. [Súmula 

Vinculante 38.] DJe nº 55 de 20/03/2015, p. 1. DOU de 20/03/2015, p. 1”. 

 
136 Vale destacar que as Súmulas Vinculantes são expedidas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, 

quando este, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, obrigam aos demais órgãos do Poder 

Judiciário, bem como administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a seguir 

o seu entendimento. 
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Ao comentar a Constituição, Cretella Júnior afirma que “o critério da exclusividade, 

aplicado à regra do peculiar interesse, é totalmente insustentável”,137 uma vez que é uma 

interação relativa ao bem comum que deve ser perseguida por todos os entes políticos 

brasileiros. Haveria de se negar que a educação básica é interesse exclusiva do Município? De 

certo que não, uma vez que o aluno daquele período deve avançar para o ensino médio, e 

depois superior, pelo que, se o fundamental não foi desenvolvido a contento, toda a cadeia 

educacional estará prejudicada. Ao concluir seu raciocínio, destaca que o interesse local se 

refere primariamente e diretamente àquele agrupamento paroquial, pontualmente identificado, 

mas que de igual forma acolhe os interesses Estaduais e Federais. 

A mesma opinião é assumida por Hely Lopes Meirelles, quando defende “que tudo 

quanto repercutir direta e imediatamente na vida municipal é de interesse peculiar do 

Município, embora possa interessar também indireta e mediatamente ao Estado-membro e à 

União”.138 

Isso demonstra a dificuldade de se estabelecer limites aos assuntos de interesse local, 

bem como a complexidade de criar uma enumeração taxativa, ademais, devido à diversidade 

das realidades locais, em virtude dos inúmeros fatores que podem ser apontados, como 

localização geográfica, economia, clima, população, etnia, dentre outros, o estabelecimento de 

um modelo pré-concebido e hermético dificultaria a consecução do interesse público em 

satisfazer os munícipes. 

2.1.4 Distrito Federal 

O Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público interno, remonta à Constituição de 

1891, época em que se previu que sucederia o Município Neutro139, para ser a Capital federal. 

Segundo a disposição prevista na Constituição atual, no Art. 18, § 1º, Brasília é a Capital 

Federal, fincada no Distrito Federal. Este compreende uma porção territorial geograficamente 

inserida no Estado de Goiás, cujo espaço inicialmente fora concebido no tempo do império 

por ser praticamente equidistante dos limites brasileiros, bem como, por estar longe da costa, 

desencorajava invasões estrangeiras pelo mar territorial. 

 
137 CRETELLA JR, J. Comentários à constituição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. v. IV, p. 1889. 
138 MEIRELLES, H. L. Direito municipal brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.108. 
139 O Decreto 1, estabelecia junto ao Art. 10 que a Cidade do Rio de Janeiro abrigaria temporariamente, até a 

mudança para Brasília, fundada aos 21 de abril de 1960, no Distrito Federal, a sede do poder federal. 
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A autonomia do Distrito Federal encerra argumentos curiosos. Para além de se auto-

organizar e elaborar suas próprias leis, por força do poder decorrente previsto no Art. 32140, a 

sua posição jurídica na organização político-administrativa o faz se assemelhar aos Estados-

Membros, assim como aos Municípios, no entanto, não é nem um, tampouco outro, mas como 

se fosse os dois ao mesmo tempo. Por isso, desfruta das competências legislativas que a 

Constituição encerra para os mencionados entes políticos (Art. 32, § 1º), no entanto, por não 

ser nem uma coisa nem outra, é constitucionalmente vedada a sua divisão em Municípios 

(caput do Art. 32). Possui Governador e Deputados Distritais, como se estaduais fossem, que 

atuam na Câmara Legislativa141, a casa do Poder Legislativo no Distrito Federal, e elege 

Senadores para compor o Senado da República, bem como Deputados Federais a integrar a 

Câmara dos Deputados, junto ao Congresso Nacional.  

Apesar dessa grande vantagem legislativa, a saber, congregar as competências dos 

Estados e dos Municípios, a Constituição relativiza a sua autonomia em alguns pontos. De 

partida, Art. 21, XIII e XIV, atribui como competência exclusiva da União, “organizar e 

manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a 

Defensoria Pública dos Territórios”, e “organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o 

corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao 

Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. Mais 

adiante, no artigo reservado à competência privativa da União, diz o Texto Constitucional de 

atribuição da União, legislar sobre a “organização judiciária, do Ministério Público do Distrito 

Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização 

administrativa destes” (Art. 22, XVII). De igual sorte, o Art. 32, §4º, assevera que “Lei 

federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e 

militar e do corpo de bombeiros militar”. Relativamente aos Estados, tal medida não encontra 

consonância, vez que estes gozam de autonomia para a organização e utilização dos efetivos 

ali mencionados. Caso houvesse equivalência, seria Lei Distrital a regulamentar a matéria, e 

não Lei federal, como exigido pela Constituição. 

 
140 Aqui, o mesmo comentário relativo à denominação de Lei Orgânica quando da abordagem do tema 

municipal, vale para o Distrito Federal. Isto é, nominalmente, o Distrito Federal não possui uma Constituição, 

assim como os Estados, mas sim Lei Orgânica, que juridicamente perfaz a mesma função, sem significar 

qualquer diminuição de sua abrangência ou importância para a sua condição de ente federativo. 
141 Curiosa a nomenclatura de “Câmara Legislativa”. Se bem observado, verificar-se-á que contempla parte do 

nome utilizado para a casa legislativa dos Estados e Municípios, posto ter aproveitado o termo “Câmara”, de 

Câmara Municipal, e “Legislativa”, das Assembleias Legislativas dos Estados.  
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Essa relativização inclusive fez com que o Supremo Tribunal Federal editasse a Súmula 

647142, cujo teor assevera que “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos 

dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal”, posteriormente convertida na 

Súmula Vinculante 39143, com o seguinte texto: “Compete privativamente à União legislar 

sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar 

do Distrito Federal”. 

Apesar de todas essas relativizações perpetradas pela Constituição, não se pode apontar 

que o Distrito Federal ocupa uma situação de inferioridade na federação. Se se observar, por 

exemplo, as prerrogativas tributárias, agrega as espécies tributárias dos Estados e dos 

Municípios, bem como legislam de forma residual, concorrente, suplementar, e relativamente 

aos assuntos de interesse próprio do Distrito Federal, além de dispor dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciários144 próprios. 

2.2 Divisão de competências na Constituição Federal 

Considerando o elemento indissociável do federalismo, a saber, a coletividade de entes 

dotados de autonomia política, é necessário à Constituição equacionar as atribuições de cada 

um de seus integrantes. Assim, é dever do Estado, através de seus representantes num Estado 

Democrático de Direito, estabelecer as competências, no caso do Brasil, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para tanto, o legislador pode adotar a técnica 

utilizada nos Estados Unidos da América do Norte e Austrália, que é de atribuir competências 

expressas à União e relegar aos Estados aquilo que não lhe é vedado. O revés também pode 

acontecer, ou seja, a Constituição enumerar a competência dos Estados, e reservar à União 

todas as demais que não lhe foram proibidas. 

No federalismo clássico, os poderes estão divididos entre os governos federal e 

estadual. Não existe um método uniforme para a distribuição de poderes. O princípio geral e 

básico é que as questões de importância regional são outorgadas aos Estados e as que são de 

importância nacional para o governo federal. Dentro das técnicas ofertadas, é possível 

destacar o modelo americano e o canadense. No primeiro caso, qual seja, o americano, os 

poderes do governo central são expressos e os poderes remanescentes, conhecidos como 

poderes residuais, são dados às províncias. O objetivo por trás deste método é manter o centro 

 
142 Publicada no DJ de 13-10-2003.  
143 Publicada DJE de 20-3-2015.  
144 Aqui recobra-se a crítica relativa ao Município, posto que dispor de Poder Judiciário próprio. 
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fraco e as províncias fortes. Por sua vez, os canadenses fazem uso oposto ao enunciado. Para 

eles, os poderes das províncias (Estados autônomos) são expressos na Constituição e os 

poderes residuais são concedidos ao governo federal. A ideia é fortalecer os Estados. 

A maneira de se instituir os governos subnacionais e suas constituições varia em todo o 

mundo em virtude da diversidade de contextos em que foram estabelecidos. Um fator 

importante é o padrão histórico do seu estabelecimento. Alguns governos subnacionais foram 

criados como resultado da devolução dentro de uma política maior pré-existente, a 

fragmentação do que será considerado como União, enquanto outros são fruto da agregação 

com a respectiva perda da soberania. No primeiro caso, a exemplo do Brasil, percebe-se que 

os Estados têm minguadas competências, mantendo a União, as principais e mais rentáveis 

atribuições. Por outra banda, quando oriundo da agregação de entes então soberanos, que 

perdem tal atributo para criar a União federal, a exemplo dos Estados Unidos da América do 

Norte, os Estados resolvem guardar para si boa parte das competências que já lhe eram 

próprias, antes da adoção federalista. 

Não se pode negar a existência de variações para ambos os modelos que foram 

mencionados como ponto de partida para as derivações. De certo, cada Estado Federal, com 

suas características próprias e realidades sociais e políticas distintas, adapta os mencionados 

modelos e os desenvolve em campos que podem ser aprimorados, a fim de alcançar suas 

necessidades. Para tanto, pode ser mencionado o caso da Índia145, por meio da lei de 1935. 

Sob este método, três listas são desenhadas. Uma contém os poderes do governo federal 

chamado Lista Federal. Da mesma forma, há a Lista Provincial e, em seguida, há a terceira 

lista, chamada Lista Concorrente, contendo os poderes, que podem ser exercidos por ambos 

os governos. Em caso de conflito entre as leis federais e provinciais em relação ao assunto 

concorrente, a lei central prevalecerá. 

Tavares adverte que existe uma relação entre as origens do federalismo, se por 

agregação ou segregação, e a divisão de competências. Para o autor, quando o Estado se 

forma por agregação, como no caso norte-americano, os Estados-Membros costumam ser 

agraciados com uma gama maior de matérias.146 Por outro lado, o inverso acontece quando se 

tem o federalismo centrífugo ou por segregação. Para este último caso, o exemplo do Brasil se 

 
145 Para Canadá e Índia veja-se: Bakvis (1981), Harrison (2000), Meekison, Telford e Lazar (2002), Stevenson 

(2004), Khan (2018), Watts (2008), Burgess (2006) e Guai e Woodman (2013), Arora, Kailash, Saxena e Suan 

(2013) dentre outros. 
146 TAVARES, J. Estudos jurídico-políticos. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 1996, p.51. 
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amolda perfeitamente à espécie, uma vez que a tendência de fortalecer a União federal ainda 

está pujante na Constituição. Assim, como se mostra na distribuição de poderes e 

responsabilidades nos países federais, as responsabilidades de várias ordens de governo são 

determinadas pelas funções que lhe são atribuídas147.  

Na estrutura federal brasileira convivem a União federal, os Estados-membros, o 

Distrito federal e os Municípios, que juntos formam o Estado brasileiro. A Federação é o 

todo; União, Distrito federal, Estados e Municípios são as unidades que integram o Estado 

federal. Essa nitidez fornece a própria Constituição ao conferir a cada ente retrocitado uma 

descrição precisa das competências individuais.148 A repartição de competência entre os 

componentes da federação fulmina a errônea tese de que há hierarquia jurídica entre o 

governo central e os governos locais. Cada unidade possui atribuição própria e exclusiva, 

representantes eleitos dentre os seus comuns (nos Poderes Executivo e Legislativo), 

orçamento e pessoal próprio, tudo determinado pelo mandamento constitucional.  

Ao examinar o texto constitucional, percebe-se que foi adotado o federalismo 

cooperativo149. Busca-se uma interação entre as esferas federal, estadual e municipal, no 

sentido de colaborar em conjunto para a perseguição dos vários fins do Estado, seja na 

prestação de serviços, na assistência técnica ou até mesmo na cooperação financeira para a 

execução de obras e projetos. Para que esta cooperação se efetive, a União, os Estados-

membros150 e os Municípios desenvolvem mecanismos de integração e cooperação 

governamental. Essas relações intergovernamentais podem ocorrer: a) entre a União e os 

Estados-membros; b) entre os Estados-membros e os Municípios; c) entre a União e os 

Municípios; d) os Municípios entre si; e) os Estados-membros entre si. 

O federalismo cooperativo praticado hoje no Brasil é operado com base na divisão de 

competências, na qual a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal, além 

de possuírem as competências exclusivas, possuem, também, competências comuns em áreas 

 
147 KINCAID, J.; TARR, G. A. A global dialogue on federalism. Distribution of powers and responsbilities 

in federal countries. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2005. v. II, p.19. 
148 Jorge Miranda define o modelo federativo existente no Brasil com as seguintes palavras: “Três notas se 

salientam aqui: 1º.) o declarar-se no Art. 1º ser a República formada pela – união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal – (Art. 1º), o que, indo ao encontro da realidade, aponta para um federalismo 

de duplo grau a nível estadual e municipal.” MIRANDA, J. Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1990. v. I, p.238. 
149 O modelo dualista exige uma rígida separação entre as competências da União e as dos Estados-membros. 
150 Quando se falar em Estado-membro como ente da federação, deve-se considerar também o Distrito federal. A 

mesma observação não é válida se envolve a presença de Município circunscrito no Estado-membro, posto que 

o Distrito federal é um ente político sólido, não abrigando a presença de qualquer outro dentro de seu território, 

notadamente municípios. 
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como social e política, saúde, habitação e educação. Sem dúvida, o modelo cooperativo 

apresenta vantagens, como, por exemplo, a possibilidade de outro componente do Estado 

federado realizar uma tarefa necessária e pontual a um determinado segmento ou coletividade, 

atividade essa que não seja de competência exclusiva de outrem. Esse fato também gera a 

obrigação de conduzir as partes a um entendimento no momento de realizar a obra ou prestar 

o serviço público, favorecendo as relações intergovernamentais. 

No entanto, a cooperação apresenta alguns inconvenientes, notadamente quando a 

interdependência entre diversas pessoas gera uma política de morosidade, em que “um fica 

esperando pelo outro”, conduzindo a uma redução da transparência da administração pública, 

ou, nos dizeres de Reinhold Zippellius: 

[...] as práticas de cooperação, em sentido restrito, trazem consigo também 

desvantagens, afigurando-se complicadas e muitas vezes dispendiosas. Transportam 

o risco de que uma política de ‘vistas largas’ seja substituída por uma ‘política do 

denominador comum’, ‘pouco eficiente” para demonstrar que os acordos celebrados 

entre os entes federados ‘conduzem freqüentemente a que a conciliação entre pontos 

de vista defendidos pelas diversas entidades envolvidas seja assumida pelas 

burocracias especializadas’. 151 

Tanto assim é que a Constituição Federal é imprecisa ao decidir quem deveria ter o 

compromisso primário de atuar em certos setores, tais como proteção do meio ambiente, 

incentivos à educação, ciência, cultura, habitação e saneamento, estimulando a inércia dos 

governos centrais. 

A federação adotada no Brasil é tridimensional, e o critério utilizado para se adaptar 

essa realidade de autonomia municipal foi o de definir expressamente a competência da União 

e a dos Municípios, deixando residual a competência dos Estados-membros. No entanto, os 

Estados não possuem apenas competências residuais, e nem a União apenas as expressas. No 

primeiro caso, tem-se a assertiva de que aos Estados-membros é atribuída competência 

expressa para elaborar a sua própria Constituição, bem como no que tange à matéria 

tributária; e no segundo, igualmente em matéria tributária, a União é detentora de 

competência residual. 

O modelo que serviu de inspiração para o federalismo brasileiro, que norteou o primeiro 

Estado Federal, mas todas as constituições que se seguiram, foi o norte-americano. No caso, 

adotou-se a sistemática de competências expressas para a União, e tudo aquilo que não fosse 

 
151 ZIPPELLIUS, Reinhold. Teoria geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-Aires Coutinho, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 513. 
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da União poderia ser exercido pelos Estados. Neste sentido, Madison, no Paper 45 de “Os 

federalistas”, esclarece: 

The powers delegated by the proposed Constitution to the federal government, are 

few and defined. Those which are to remain in the State governments are numerous 

and indefinite. The former will be exercised principally on external objects, as war, 

peace, negotiation, and foreign commerce; with which last the power of taxation 

will, for the most part, be connected. The powers reserved to the several States will 

extend to all the objects which, in the ordinary course of affairs, concern the lives, 

liberties, and properties of the people, and the internal order, improvement, and 

prosperity of the State152. 

Segundo o Art. 155 da Constituição, os Estados-membros podem instituir impostos 

relativamente sobre a “circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior”; bem como a “transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 

direitos” e ainda instituir e cobrar tributos sobre “propriedade de veículos automotores”. Estas 

são, em espécie, as competências expressas atribuídas aos Estados-membros. 

No que tange à exceção da competência expressa à União, tem-se o Art. 154, I, da CF, 

que autoriza a instituição de impostos privativos distintos dos previstos no Art. 153, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 

discriminados no texto Constitucional, que deverão ser estabelecidos mediante lei 

complementar, e em consonância com os princípios gerais do Direito Tributário (Art. 145 da 

CF). Ora, esse permissivo é por demais abstrato, uma vez que o único limite estabelecido pelo 

legislador originário é o de criar impostos distintos dos já existentes. 

2.3 A predominância do interesse 

Ao examinar a distribuição de competências operadas pelo poder constituinte originário, 

conclui-se que a divisão foi pensada com base no princípio da predominância do interesse. A 

União cuida predominantemente do interesse geral da nação, os Estados-membros cuidarão 

das questões relativas ao interesse regional respectivo e aos Municípios é reservado o 

interesse local. O Distrito federal, Capital federal (Art. 18, §1.º da CF), por disposição 

 
152 Em tradução livre: Os poderes delegados pela Constituição para o governo federal são poucos e definidos. 

Aqueles (poderes) que permanecerem com os governos estaduais são numerosos e imprecisos. Aqueles serão 

exercidos principalmente sobre temas como guerra, paz, negociações e mediações com o comércio exterior, no 

qual o poder de tributação estará mais iminentemente relacionado. Os poderes reservados (ou residuais) aos 

Estados se estenderão sobre todas as matérias que, no curso normal de suas atribuições, dizem respeito às 

liberdades e bens do povo, à ordem interna e aos aperfeiçoamentos e progresso do Estado. HAMILTON, A.; 

MADISON, J.; JAY, J. The federalist. New York: Barnes & Noble Books, 2006, p.259. 
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expressa, acumula, via de regra, as competências estaduais e municipais, segundo o 

mandamento do Art. 22, XVII, da CF. Desta sorte, à União cabe exercer os poderes expressos 

constantes dos Arts. 21, 22 e 153, e os remanescentes do citado Art. 154; os Municípios 

exercem igualmente poderes enumerados, presentes no Art. 30 e 156; finalmente, aos 

Estados-membros, para além das competências residuais por força do Art. 25, §1.º, cabe 

exercer ainda a exclusiva do Art. 155, todos da Constituição Federal. Vale ressaltar que a 

União poderá autorizar (mediante lei complementar) os Estados-membros a legislar sobre 

questões específicas das matérias de competência privativa da União, como preconiza o Art. 

22, parágrafo único da CF. Todos os entes da federação possuem atribuições em comum, 

estabelecidas pelo texto constitucional (Art. 23), as quais são áreas de atuação administrativa 

comum, cumulativa ou paralela. No entanto, a competência concorrente é prerrogativa apenas 

da União, dos Estados e do Distrito federal (Art. 24). 

A competência concorrente é uma tendência amplamente aceita nas federações, pelo 

que algumas políticas permanecem o domínio exclusivo do centro ou das unidades 

constituintes153. Em muitos, se não a maioria, os sistemas federais, áreas chave do governo, 

tais como o desenvolvimento econômico e a política social, podem estar sujeitas à jurisdição 

simultânea do governo federal e das unidades constituintes.154  

Ronald Watts identificou uma série de vantagens de fornecer especificamente uma lista 

de poderes simultâneos. Em primeiro lugar, dá à distribuição de competências um grau de 

flexibilidade, na medida em que permite ao governo federal adiar o exercício da autoridade 

potencial em um campo particular até que o último se torne uma matéria da importância 

federal. Em segundo, permite a promulgação de normas nacionais no domínio de serviços e, 

ao mesmo tempo, permite que os Estados-Membros adaptem a implementação desses serviços 

às necessidades locais. Por último, evita listas de competências exclusivas que subdividem 

áreas funcionais de formas complexas que poderiam se tornar obsoletas ao longo do tempo155. 

Fala-se em preponderância a partir de uma elucubração lógica. A ideia é de que a 

preocupação com a resolução dos dilemas populares ou o incremento de ações positivas não 

 
153 Uma boa análise comparativa entre os modelos de competência legislativas no estrangeiro é feita por Tomio, 

Ortolan e Camargo. TOMIO, F. R.; ORTOLAN, M.; CAMARGO, F. Análise comparativa dos modelos de 

repartição de competências legislativas nos Estados Federados. Revista da Faculdade de Direito - UFPR, 

v.51, p.73-100, 2010. 
154 STEYTLER, N. The currency of concurrent powers in federal systems. In: PALERMO, F.; MARKO, J.;  

STEYTLER, N. (ed.). Concurrent powers in federal systems meaning, making, and managing. Leiden: 

Brill Nijhoff, 2017. v. VIII. p. 1-11, p.1. 
155 WATTS, R. L. Comparing federal systems. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 2008, p.38. 
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pode ser atributo exclusivo de um único ente, mas sim uma preocupação nacional, que de 

acordo com a localidade e abrangência, poderá ser atribuída a um interesse dito como 

nacional, regional ou local. Daí falar-se que a distribuição de competência constitucional 

tomou como base a preponderância do interesse, posto não resistir ao argumento de que os 

Municípios, por exemplo, não teriam interesse na educação superior, saúde ou segurança 

pública. É o texto constitucional federal que estabelece as matérias inerentes a cada um dos 

entes federativos e, de acordo com o direcionamento, se para a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, centraliza o poder, ora na União, ou nos demais integrantes do pacto 

federativo. 

Ainda que a União seja competente para legislar sobre normas gerais, essa prerrogativa 

não exclui a competência suplementar dos Estados, e na ausência de lei federal sobre normas 

gerais, os Estados-membros poderão legislar plenamente sobre esses assuntos (Art. 24), para, 

dessa forma, suprir a lacuna legal e atender às necessidades regionais. No entanto, caso 

editada lei estadual sobre matéria constante no Art. 24, e posteriormente advenha lei federal 

versando sobre o mesmo assunto, esta suspenderá a eficácia dos dispositivos daquela naquilo 

em que for contrário. 

As competências descritas acima identificam genericamente as competências 

legislativas dos entes federados. Todavia, aos Municípios (e ao Distrito Federal) ainda é 

atribuída a competência de promulgar sua lei orgânica; e aos Estados elaborar sua própria 

Constituição, no entanto, a margem legislativa conferida às Assembleias legislativas estaduais 

(Poder legislativo), no que tange à competência residual, oscila ao sabor interpretativo e da 

iniciativa prática do peculiar “interesse local”, o que por vezes pode ocasionar a ocorrência de 

conflitos.156 

Para a coexistência dos Estados157, a regra comum é que uma constituição nacional é 

primordial, e que uma constituição subnacional deve ser consistente com isso. O significado 

de tal regra depende do que a constituição nacional diz sobre as constituições subnacionais, 

quais os seus alcances e limites. Numa possível prevalência constitucional de normas, uma lei 

nacional válida geralmente é primordial sobre constituições subnacionais, desde que 

 
156 “Quanto ao direito municipal brasileiro, não obstante a repartição de competência defluente da Constituição 

Federal, pela qual os poderes reservados ou expressos pertencem aos Municípios, enquanto os poderes 

remanescentes pertencem aos Estados, não se descarta possibilidade de conflitos”. CASTRO, J. N. Morte ou 

ressurreição dos municípios? Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 49. 
157 A partir deste ponto, o termo Estado deve ser considerado como Estado-membro de uma federação. Variações 

podem acontecer, mas via de regra o autor se referirá a Estados soberanos de forma expressa. 
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devidamente expressa tal condição em seu texto; do contrário, tal conclusão adviria de um 

possível controle de constitucionalidade operado por uma Corte Constitucional. A capacidade 

do poder central em fazer leis que afetem os entes subnacionais é afetada pelas limitações da 

Constituição Federal158. 

2.4 Os Estados-membros e sua importância na federação 

Um dos axiomas da teoria Federal é que o federalismo vai além da mera 

descentralização, e é de fato não-centralização. Isto implica a existência de vários centros de 

poder, tanto verticalmente como horizontalmente. Verticalmente, isso implicaria o 

federalismo multinível, para o qual as fundações institucionais existem constitucionalmente, 

mas que ainda não se traduziram em práticas federais. 

O modus operandi do surgimento do federalismo brasileiro contribui para a 

relativização da autonomia dos citados entes. Parte-se da premissa de que sempre foram 

unidades subnacionais, haja vista que surgiram da fragmentação territorial em Províncias, 

com diminuta autonomia, para após a formalização do federalismo brasileiro, alcançarem a 

condição de entes politicamente autônomos, com a decretação da República. Em boa parte das 

federações de origem britânica, o federalismo surgiu de modo a aglutinar as coletividades 

políticas anteriormente dispersas (Estados Unidos159, Canadá, Austrália, e ainda Suíça). Na 

América Latina, o movimento não foi o mesmo. Países como o Brasil, México e Argentina 

experimentarem o unitarismo como forma de estado precedente ao federalismo. O 

federalismo brasileiro, juridicamente falando, foi implantado com base em um processo de 

descentralização que outorgou às antigas províncias uma margem de autonomia mais ampla 

do ponto de vista jurídico, do que a descentralização de caráter feudal sob o regime das 

Capitanias160. 

Apesar de tal fato representar, sem dúvida, um avanço em termos políticos 

organizacionais, a realidade mostra que o avanço da autonomia é tímido, posto que a União, 

antes o todo do então Império brasileiro, continuou a concentrar a grande maioria das 

competências, em especial as tributárias, provocando um centralismo focado na agora União 

 
158 SAUNDERS, C. The relationship between national and subnational constitutions. Subantional 

Constitutional Governance. Pretoria: Konrad Adenauer Stiftung, 1999. p. 23-36. Disponível em: 

https://www.kas.de/single-title/-/content/subnational-constitutional-governance. Acesso em: 10 fev. 2019. 
159 Na América latina A título comparativo, os Estados norte-americanos, eram colônias que proclamaram a sua 

soberania, doravante, cederam apenas parte seus poderes, os que estão explicitamente positivados na 

Constituição federal, ficando com os remanescentes. 
160 TRIGUEIRO, O. A crise do federalismo. Forense, Rio de Janeiro, v.199, p.361-366, jul./ago./set. 1962. 
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federal. Tal premissa não é observada noutras federações cuja origem se dá pela agregação de 

parcelas políticas soberanas, que abdicaram de tal característica para formar a União, como é 

o caso mais discutido, qual seja, dos americanos do norte. Para eles, os Estados possuem um 

grau de autonomia, se comparado aos brasileiros, decorrente do fato de que antes de se 

agregarem sob a forma federativa, se agruparam por meio de uma confederação, resistindo em 

preservar a soberania individual de cada participante. 

Visto por esse prisma, os países que adotam a forma federativa tiveram que fazer uso de 

mecanismos políticos para agregar as diversidades (políticas, jurídicas, culturais, étnicas, 

dentre outras) para transformar esses segmentos numa identidade nacional. O engenho mais 

comum para alcançar tal desiderato é o de reconhecer cada uma dessas particularidades e 

enaltecer o princípio da cidadania comum de todos os indivíduos dentro do corpo político, 

eliminando a necessidade de se buscar proteger as peculiaridades de cada segmento. Assim, 

uma vez que o grupo se sinta acolhido pelo Estado, desnecessário será partir para a secessão 

como forma de preservação das facções161. Essa compreensão torna-se muito importante ao 

considerar o desenvolvimento do federalismo moderno, que é geralmente usado como um 

dispositivo para possibilitar a promoção de um senso de cidadania comum dentro de um 

sistema político. 

A forma e caraterísticas dos Estados (subnacionais), juntamente com suas 

Constituições, variam de país para país, em virtude dos diversos fatores que contribuem para 

os seus próprios estabelecimentos, especialmente o histórico. Isto se afirma porque diversos 

Estados-membros de uma federação, geralmente, foram formados a partir de 

descentralizações administrativas pré-existentes, que já possuíam certo grau de autonomia 

(devolution). Desta forma, uma nova Constituição, ou meramente a evolução daquele ente, 

permite-lhe elaborar uma Constituição própria, com base nos princípios da nacional, passando 

a fazer parte do pacto federativo. Por outro lado, Estados podem surgir justamente do 

movimento oposto, quando Estados antes soberanos, ao se juntarem a outros, criam a União 

Federal, abrindo mão da sua soberania individual em nome do todo162.  

Apesar de inaugurado aos 15 de novembro de 1889, por meio do Decreto n. 1, de 15 de 

novembro, entende-se como inoportuna a análise detalhada das competências dos Estados 

através das Constituições republicanas, vez que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

 
161 O termo facção, no sentido jurídico, deve ser entendido como grupo, partido, coletividade. 
162 Dá-se a esse movimento o nome de federalismo por segregação ou por agregação. Podem ser citados como 

exemplo no primeiro caso o Brasil, Bélgica e Alemanha, e no segundo os americanos do Norte. 
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Federal a serem analisadas foram todas produzidas sob a égide da atual Constituição. Uma 

máxima que pode ser destacada para qualquer federação é de que sem Estados-membros, não 

há federalismo. Da sua definição mais elementar, tem-se que uma federação só pode existir 

uma vez configurada a coletividade de entes políticos. Posterior a esse elemento nevrálgico, 

decorrem as demais características, como, por exemplo, a da autonomia política, a qual 

confere, por meio da Constituição Federal, as competências a serem exercidas pelos Estados.  

2.4.1 A autonomia dos Estados 

A conceituação do termo “autonomia” pode abranger diversos significados163, todavia, o 

conceito etimológico sugere a faculdade ou direito de se governar, dirigir a si mesmo. Este 

conceito primário abre um leque de variantes a serem incorporadas, dentre as quais se podem 

enumerar: autonomia administrativa, política, tributária, financeira, governamental, 

estatutária, dentre outras. 

Inicialmente, a autonomia era qualidade apenas dos entes soberanos, no entanto, a 

crescente complexidade da administração pública, que toma corpo para melhor prestar 

serviços, e o favorecimento do poder local fizeram com que este posicionamento adotasse 

conceitos mais abrangentes. Num Estado descentralizado, a autonomia encontra-se presente, 

em maior ou menor grau, e os entes autônomos possuem a faculdade de editar normas, sejam 

primárias, no sentido formal, ou secundárias, cuja eficácia administrativa tenha validade 

apenas no âmbito interno do emissor. 

O conteúdo da autonomia, ou melhor, do autogoverno, ou governo próprio, denominada 

pelos anglo-saxões de self-government e pelos alemães de Selbstverwaltung, abrange, de 

forma ampla, a eletividade dos agentes do executivo e do legislativo, assim como a 

administração própria naqueles assuntos constitucionalmente destinados ao ente exercente do 

seu mister. Baptista Machado identifica autonomia como “o poder de se autodeterminar, de 

autorregular os próprios interesses – ou o poder de se dar a própria norma”.164 

A autonomia pode ser decomposta em seus elementos constitutivos para facilitar o seu 

entendimento. Casalta Nabais adota a seguinte constituição: autonomia normativa, política, 

 
163 NABAIS, C. Autonomia local. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, n. especial, p. 107-221, 1993. 
164 MACHADO, J. B. Participação e descentralização. Revista de Direito e de Estudos Sociais, Lisboa, ano 

XXII, v.1-4, p. 1-108, jan./dez. 1975, p.8. 
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«autonomia» administrativa e autonomia financeira.165 Vital Moreira vislumbra que as 

dimensões da autonomia desdobram-se em: “autonomia jurídico-subjectiva, autonomia 

estatutária, autonomia regulamentar, autonomia financeira, autonomia administrativa e 

autonomia jurisdicional” (esta última aplicável sobretudo às corporações profissionais), com a 

observação de que “nem todas as referidas são obrigatórias, podendo existir administração 

autónoma sem alguma ou algumas delas”, assim como “outras não são exclusivas dos 

organismos da administração autónoma, podendo pertencer a organismos da administração 

directa do Estado” e ainda a “differentia speciffica é o autogoverno, ou seja, a gestão dos 

competentes organismos por órgãos eleitos pela colectividade ou agrupamento social 

interessado”.166 José Afonso da Silva, ao trabalhar a autonomia relacionando-a com a 

municipalidade, assentou-a em quatro pontos: capacidade de auto-organização; capacidade de 

autogoverno; capacidade normativa própria, ou capacidade de autolegislação e capacidade de 

autoadministração.167 

Uma boa definição é plasmada por Poirier, quando assume que o termo, 

etimologicamente, enfatiza a importância de que grupos (ou indivíduos, por essa razão) 

devem ser capazes de adotar suas próprias normas (“auto”) (“nomos”). Autonomia não é 

simplesmente ter direitos - embora isso seja crucialmente importante. A sua abrangência 

ganha musculatura ao reforçar que autonomia significa ter algum espaço (físico e político) 

para exercer o direito de decidir sobre as suas próprias competências. Autonomia é sobre 

empoderamento. O paradigma muda de “direitos” para “poder”168. No entanto, há de ter a 

cautela de manter-se no âmbito de sua competência, como adverte Pontes de Miranda169. 

Raul Machado Horta expõe em célebre obra que a autonomia pode ser entendida como 

“[...] a revelação da capacidade para expedir as normas que organizam, preenchem e 

desenvolvem o ordenamento jurídico dos entes públicos”,170 chegando a se assemelhar ao 

delineado por Ataliba, ao afirmar que a “autonomia significa governo dos próprios interesses, 

 
165 NABAIS, C. Autonomia local. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, número especial, p. 107-221, 

1993, p.184. 
166 MOREIRA, V. Administração autónoma e associações públicas. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p.170.  
167 SILVA, J. A. da. O município na constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p.5. 
168 POIRIER, J. Autonomy and diversity. In: WATTS, R. L.; CHATTOPADHYAY, R. Unity in divesity. 

Learning from each other. New Delhi: Viva Books, v. I. Building on and Accommodating Diversities, 2008. 

Cap. 3, p. 37-53, p.39. 
169 PONTES DE MIRANDA, F. C. Comentários à constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 

1960. v. 2, p.139. 
170 HORTA, R. M. A autonomia do estado-membro no direito constitucional brasileiro. Belo Horizonte: 

Santa Maria, 1964, p.17. 
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mediante autoridades e normas próprias”,171 assemelhando-se ao delineado por Mello, ao 

declinar como “a faculdade que tem uma comunidade jurídica de regular seus próprios 

negócios, mediante normas jurídicas por ela editadas”,172 pelo que Ferraz expõe como “a 

capacidade que tem as partes de um mesmo povo de organizar sua vida própria, política e 

administrativa, dentro dos princípios constitucionais da União”173. Noutra oportunidade, Horta 

adiciona que a possibilidade de auto-organização é ínsita à existência federativa do Estado-

membro, e isso o diferencia das Regiões e das Comunidades Autônomas existentes nos 

Estados Unitários, vedadas de autonomamente prover a sua organização174. 

A Constituição pressupõe significativo equilíbrio entre o poder estadual e federal. A 

fidelidade constitucional, portanto, requer um nível de proteção constitucional para as 

prerrogativas governamentais. A autonomia dos Estados deve ser entendida como algo que os 

protege da interferência da União em seus negócios. Os deveres da federação para com os 

entes constituintes são principalmente deveres negativos, ou seja, de não intervir e defender as 

competências dos celebrantes do pacto federativo. O ponto de equilíbrio é a não-intervenção e 

não-interferência, aliado a compromissos solidários e positivos. Vale trazer a contribuição de 

Guai e Woodman, ao citar que: 

Nor is autonomy merely a device to reconcile the citizenry to the state or its form of 

democracy: it is also about the celebration of diversity, identity and spaces. It 

recognizes the importance of sub-national communities and collectives, their values, 

cultures and institutions. Autonomy refers not only to specific constitutional 

arrangements, but also to practices and attitudes to politics, dialogue, openness and 

so on – a framework of mind and national orientation175.  

Embora a ideia de autonomia seja clara, há algumas dificuldades no alcance de sua 

definição. Ela é utilizada em vários contextos e sentidos diferentes. A autonomia é utilizada, 

predominantemente, para proteger uma comunidade cultural, nacional ou étnica, mas há 

outros usos também. Autonomia, às vezes, refere-se às escolhas de um indivíduo, e às vezes, 

 
171 ATALIBA, G. Normas gerais de direito financeiro e tributário e autonomia dos Estados e Municípios. 

Revista de Direito Público, Brasília, ano 3, n. 10, p.45-80, out./dez. 1969, p.59. 
172 MELLO, O. A. Natureza jurídica do Estado federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1937, p. 43. 
173 FERRAZ, A. C. Poder constituinte dos estados-membros. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 53. 
174 HORTA, R. M. A constituição federal e o poder constituinte do Estado. Revista da Faculdade de Direito, 

Belo Horizonte, v. 32, p. 15-29, 1989, p. 15. Disponível em: 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view. Acesso em: 06 mar. 2019. 
175 Tradução livre: Nem a autonomia é meramente um dispositivo para conciliar a cidadania para o Estado ou a 

sua forma de democracia: é também sobre a celebração diversidade, identidade e espaços. Reconhece a 

importância da subnacional comunidades e coletividades, seus valores, culturas e instituições. Autonomia 

refere-se não apenas a arranjos constitucionais específicos, mas também a práticas e atitudes políticas, diálogo, 

abertura e assim por diante – um quadro de espírito e de orientação nacional. GUAI, Y.; WOODMAN, S. 

Practising Self-Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p.5. 
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de uma comunidade. Está também ligada à conceitualização do Estado e às tendências para 

descentralização, afastando-se da monopolização do poder central. 

2.4.1.1 Autonomia política oriunda do Poder Decorrente 

A autonomia é um conceito jurídico que pressupõe um poder de direito público não 

soberano, que pode, em virtude de direito próprio e não em virtude de delegação, estabelecer 

regras de direito obrigatórias, cujo ponto de partida é o exercício do poder decorrente, ou seja, 

a possibilidade de os Estados elaborarem a sua própria constituição estadual. Além disso, a 

autonomia dos Estados (e demais entes subnacionais federais) é caracterizada quando em sua 

estrutura apresentem órgãos legislativos próprios, com a possibilidade de criarem normas 

jurídicas próprias e necessárias à regulação dos seus interesses delineados no texto 

constitucional federal. 

O poder decorrente deve ser entendido como uma prerrogativa outorgada pela 

Constituição, derivada do Poder Originário, e não um favor que a União concede aos Estados, 

para que estes se auto-organizem através de suas próprias Cartas. Assim, fica assentado que a 

União é, assim como o Estado, mais um componente da federação, e não o maior, melhor ou 

soberano. Uma coisa é exercer a soberania em nome da República, como a Constituição assim 

o permite; outra, é ser a própria república. Tanto assim o é verdade que o artigo 1º do texto 

constitucional assevera que a República é formada pela união indissolúvel dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Esta união, grafada no diminutivo, não é por acaso, mas 

sim para explicar que a República é formada com base na congregação de todos os integrantes 

do pacto federativo, e não a União federal propriamente, que, por sua vez, é um ente de direito 

público, assim como os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Quando se pretende 

remeter à União como ente político, celebrante do pacto federativo, faz-se o uso da grafia em 

maiúsculo, como visto em diversos outros dispositivos, citando como exemplo, por todos, o 

artigo 18.  

O poder decorrente dos Estados é encartado na Constituição no Art. 25, ao estabelecer 

que “Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 

observados os princípios desta Constituição”. Esse dispositivo, apesar de sua simplicidade, é 

de extrema importância para o federalismo brasileiro. Em realidade, trata-se de um Poder 

Originário, com uma alteração substancial, substituindo a condição de soberania pela 

autonomia, de modo a inaugurar a sua própria ordem jurídica interna, em harmonia com a 
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Constituição Federal que lhe enumerou os limites. Assim, este Poder Originário Decorrente 

prevê inclusive o seu próprio Poder Reformador, que, mutatis mutandis, deve guardar 

harmonia com o texto constitucional federal, como nos dizeres de Ferreira Filho, secundário, 

subordinado e secundário176. 

De partida, vislumbra-se que a Constituição Federal, e não a União (frise-se), outorga 

aos Estados a autonomia de elaborarem as suas próprias constituições. Em virtude do 

princípio da supremacia constitucional, bem como da simetria, é indubitável que as 

constituições estaduais não poderão ir de encontro a assuntos que promovem a harmonia do 

pacto federativo. Não se admitiria, por exemplo, que um Estado negasse a separação dos 

poderes, a forma republicana, a prevalência dos direitos humanos ou até mesmo o voto direto, 

secreto, universal e periódico. A negação de tais elementos seria flagrantemente oposta ao 

texto federal, atraindo a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade do texto 

constitucional estadual. É por conta do raciocínio acima exposto que se fala da simetria 

constitucional, vez que os princípios insculpidos na Constituição federal são de obediência 

obrigatória na legislação estadual. 

O poder decorrente tem origem na manifestação do poder originário, daí muitas vezes 

ser denominado derivado, e está previsto expressamente no texto constitucional. Uma 

distinção crucial que pode ser apontada entre os dois, originário e decorrente, é de que, no 

primeiro, têm-se as características de insubordinado, ilimitado e inicial. A primeira delas 

encerra a noção de que a feitura de um texto constitucional primário não encontra baliza em 

nenhum outro texto jurídico pré-existente. O legislador originário tem ampla liberdade para 

plasmar no texto novo as disposições que lhe aprouver, o que endossa o caráter de ser 

ilimitado. Por fim, a sua denominação de inicial encontra explicação no fato de que através do 

seu encerramento e entrega da Constituição, está-se diante de um novo Estado177. 

Os Estados, ao exercerem a competência estatuída no Art. 25 da Constituição Federal, 

não dispõem da mesma liberdade usufruída pelo poder originário. Enquanto aquele desfrutava 

da insubordinação, da ausência de limites e de ser inicial, os Estados enfrentam as condições 

que foram impostas pelo próprio poder originário, que, uma vez respeitadas, servem como 

fundamento de validade no ordenamento jurídico. Decerto que considerando uma transição 

 
176 FERREIRA FILHO, M. G. O poder constituinte. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.144. 
177 Afasta-se da preocupação desta tese as digressões relativas se poder originário é fruto de uma assembleia 

nacional constituinte, o que produziria um texto constitucional democrático, ou se seria uma constituição 

outorgada, fruto da imposição do poder político à época. 
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pacífica constitucional, como, por exemplo, a convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte para democraticamente conceber uma nova Constituição, pode não causar uma 

ruptura tão abrupta, ao ponto de inaugurar, num lampejo, novos Estados numa federação. 

Tome-se, por exemplo, a origem da Constituição de 1988. Em decorrência da transição 

lenta e gradual do período ditatorial, impulsionada pela anistia e o fim do bipartidarismo, 

Tancredo Neves e Paulo Maluf, em eleições indiretas, disputaram a Presidência da República, 

para o primeiro presidente civil após o golpe de 1964. Com o resultado, sagrou-se eleito 

Tancredo Neves, que jamais chegou a tomar posse, em virtude de uma enfermidade que lhe 

ceifou a vida, permitindo que o seu Vice, José Sarney, assumisse a Presidência 

definitivamente aos 15 de março de 1985. Em seguida, aos 28 de junho de 1985, enviou 

mensagem ao Congresso, cujo objeto era a convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte, resultando na aprovação da Emenda Constitucional n. 26, aos 27 de novembro 

de 1985.178 O trabalho dos parlamentares constituintes foi extremamente democrático, 

analisando a sugestão de diversos setores, sejam governamentais ou da sociedade civil. 

Segundo Bonavides e Andrade, entre o dia 2 de fevereiro de 1987, data do início das 

atividades do poder constituinte, e 5 de outubro de 1988, data da promulgação da 

Constituição, foram: 

[...] 61.020 emendas apresentadas, bem como as 122 emendas populares, algumas 

com mais de um milhão de assinaturas, ao mesmo passo que louvou a presença 

diária de cerca de 10.000 pessoas, em livre trânsito pelas dependências do 

Congresso Nacional, durante os trabalhos constituintes. Gente composta de 

favelados, trabalhadores, cozinheiras, menores carentes, índios, posseiros, 

empresários, estudantes, aposentados, servidores civis e militares179. 

A convocação da Assembleia Constituinte, apesar do seu notório e valoroso trabalho, 

não passou imune a críticas. Isso porque os parlamentares que participaram da elaboração do 

texto constitucional não foram eleitos para esse desiderato, é dizer que foram aproveitados 

pela situação criada pela emenda que trouxe a constituinte. Assim, não se tratou de uma 

autêntica assembleia constituinte, mas sim de uma legislatura ordinária agraciada com os 

poderes constituintes. A maneira adequada seria através da realização de eleições específicas 

para compor o Congresso Nacional de parlamentares constituintes180. 

 
178 BONAVIDES, P.; ANDRADE, P. História constitucional do Brasil. Brasília: OAB, 2004, p.457. 
179 BONAVIDES, P.; ANDRADE, P. História constitucional do Brasil. Brasília: OAB, 2004, p.474. 
180 SILVA, J. A. Poder constituinte e poder popular. São Paulo: Malheiros, 2002, p.78. 
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A promulgação da Constituição de 1988, nítida manifestação do Poder Originário, 

encerrou o ciclo ditatorial e fez nascer uma nova nação brasileira. Todavia, relativamente à 

organização político-administrativa, deve-se destacar que os Estados pré-existentes (à 

Constituição de 1988) continuaram a existir, com suas respectivas Constituições Estaduais, 

que, decerto, necessitariam, doravante, de uma nova redação por completa. É, pois, em 

situações desta natureza que se manifesta o Poder Decorrente, para criar o texto constitucional 

do Estado membro, cuja manifestação deve ocorrer de acordo com as limitações opostas pelo 

texto Constitucional Federal. Cumpre esclarecer que o papel das Assembleias Legislativas de 

elaborar uma nova Constituição Estadual não é entendido como Poder Originário, posto que 

este sói acontecer quando da elaboração de um texto soberano, e não autônomo. Trata-se, 

portanto, de manifesto poder decorrente, que serve tanto para elaborar o novo texto 

constitucional estadual, bem como prever a sua reforma, após promulgação. Daí a importância 

do poder decorrente, através da autonomia estatutária (elaboração da própria constituição 

estadual) como instrumento de reafirmação da autonomia e isonomia relativamente à União. 

No caso brasileiro, considerando o modelo federal quadripartite, o poder decorrente 

manifesta-se e impõe seus limites através do mencionado Art. 25, bem como dos Arts. 29 e 

32, para os Municípios e Distrito Federal, respectivamente. 

2.4.1.2 Autonomia legislativa 

Por sua vez, ao permitir que os Estados se organizem pelas leis que adotarem, permitem 

que as suas respectivas casas legislativas exerçam com ampla liberdade a atividade 

legiferante. Como se está diante de um Estado Democrático de Direito, fala-se em ampla 

liberdade sempre guarda conotação de possível restrição. A princípio contraditório, ampla 

liberdade e restrição são termos que sempre caminham lado a lado. As restrições são aquelas 

impostas por quem de direito, para que uma determinada faculdade seja exercida com 

liberdade. Assim, por exemplo, os Estados poderão legislar livremente a respeito de todas as 

matérias que não lhe sejam vedadas, nos termos da Constituição. Os Estados, ao usufruírem 

da competência residual, podem legislar sobre as matérias que não foram outorgadas 

expressamente aos demais entes federados. Todavia, ao produzirem a matéria legislativa, 

devem ter a cautela de observar os princípios constitucionais que limitam tal exercício, sob 

pena de arguição de inconstitucionalidade. 

O que deve ser enaltecido relativamente ao apontado no caput do artigo 25, é que por se 

tratar do exercício de uma autonomia política (bem como estatutária), os Estados podem 
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inovar o ordenamento jurídico, produzindo leis, criando direitos e obrigações para os 

destinatários da norma jurídica. A relevância de tal preceito, especialmente para o 

federalismo, está contida na criação legislativa, o que difere do mero poder regulamentar. 

Este, experimentado por Estados distintos dos que adotam o federalismo (autônomos, 

regionais), é caracterizado pela capacidade de aquela pessoa jurídica expedir regulamentos 

administrativos para regimentar sua atividade, conforme legislação previamente elaborada por 

um ente anterior e superior ao regulamentar. 

Em contraste com os entes autônomos numa federação, as descentralizações 

administrativas territoriais somente podem regulamentar o que já fora estabelecido por outro 

órgão, sendo assim uma atribuição, e não uma competência. Nesse caso, ter-se-ia uma simples 

descentralização política contrastada com a estritamente administrativa, que se resume na 

capacidade da primeira, uma coletividade territorial, detentora de competências exclusivas 

advindas do próprio texto constitucional, a partir da existência de Poder Legislativo próprio, 

para inovar a ordem jurídica local, facultando-lhe produzir normas de efeito geral, aplicáveis 

àquela circunscrição, podendo opor-se às demais normas das demais esferas do poder político, 

desde que estas invadam a competência daquelas. 

A título exemplificativo, pegue-se a República Portuguesa (PORTUGAL, Constituição 

da República Portuguesa, 1974), que formaliza um Estado de direito democrático (artigo 2º) e 

unitário (artigo 6º.), que reconhece a autonomia das autarquias locais e da descentralização 

democrática da administração pública. As autarquias locais, por sua vez, “[...] são pessoas 

coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses 

próprios das populações respetivas”, que no continente são as freguesias, os Municípios e as 

regiões administrativas.181 Para descentralização política no Brasil, são os Municípios, pessoas 

jurídicas de direito público interno, integrantes do pacto federativo, dotadas de ampla 

autonomia, guarnecida pela própria Constituição Federal (descentralização territorial e 

política); do lado oposto, o Município português, ou as autarquias locais (Municípios e 

Freguesias) chegam a se assemelhar. No entanto, a autonomia, se comparada ao brasileiro, é 

muito mais limitada, adstrita a poder regulamentar (é uma descentralização territorial 

exclusiva), e não legislativa propriamente dita, nos termos do Art. 237º da Constituição 

Portuguesa. Tal dispositivo encerra que: “As atribuições e a organização das autarquias locais, 

bem como a competência dos seus órgãos, serão reguladas por lei, de harmonia com o 

 
181 PORTUGAL. [Constituição (1974)]. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa. Acesso em: 10 nov. 2018. 
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princípio da descentralização administrativa”. Assim, até mesmo pela nomenclatura, vê-se 

que as autarquias locais não gozam de competências, mas sim atribuições, a serem definidas 

em lei criada pela Assembleia da República, e não pelo próprio ente que a exercerá, 

afastando-a de maneira instransponível do poder decorrente experimentado pelos Estados e 

Municípios brasileiros. A lei portuguesa n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o 

regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. Neste 

sentido, vê-se que as atribuições não foram traçadas pela Constituição, como no caso 

brasileiro, mas sim por uma lei, ou seja, é um instrumento infraconstitucional que delimita o 

campo de autuação das mencionadas autarquias. Cabe, portanto, às referidas entidades a 

edição de regulamentos relativos às matérias enumeradas na lei das autarquias locais, sem, 

contudo, inovar a legislação182.  

2.4.1.3 Autonomia administrativa 

Com a discrição das autonomias susomencionadas, começa-se a perceber que delas 

decorrem outras formas de atuação privativa do Estado, a qual se pode declinar a autonomia 

administrativa. Considerando que o Estado é um ente de Direito Público interno, detentor de 

direitos, sujeito a obrigações, com a capacidade de elaborar sua própria Constituição, bem 

como as leis que lhe sejam necessárias, caso a consecução dos seus objetivos ficasse a 

depender da atuação de outro ente público, todos esses conceitos perderiam a validade. O 

governo ficaria sempre na sujeição, subordinação a outrem, para que pudesse concretizar os 

fins a que se destina. Destarte, para a prática de atos administrativos sem que se submetam a 

controle ou exame de ente superior ou órgão especialmente criado para este fim, faz-se 

necessária a existência de autonomia administrativa. 

Essa capacidade de praticar atos administrativos sem intervenção de terceiros para a sua 

executoriedade denomina-se autonomia administrativa. Para tanto, deve estar consagrada pelo 

ordenamento jurídico-político como um verdadeiro reconhecimento de uma personificação ou 

 
182 ABREU, J. M. Sobre os regulamentos administrativos e o princípio da legalidade. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1987. 
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personalização própria e um instrumento imprescindível para a concretização da 

autonomia183.  

A Constituição brasileira consagra a autonomia dos entes políticos da federação, ao 

dispor no Art. 18 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 Constituição.”. De partida, destaca-se que, apesar de conferir autonomia, o 

legislador originário, de forma salutar, abre a possibilidade para a sua relativização nos 

momentos expressamente previstos. 

O Distrito Federal, de acordo com o Art. 21, XIV, da Constituição Federal, tem a 

organização da sua polícia civil, polícia militar e o corpo de bombeiros militar como de 

competência da União. Tal medida leva à conclusão de que apesar de ente federativo 

autônomo, a autonomia do Distrito Federal é parcialmente tutelada pela União. Apesar das 

polícias e os bombeiros do Distrito Federal, bem como as forças auxiliares e reserva do 

Exército se subordinarem, juntamente com os policiais civis ao Governador do Distrito 

Federal (Art. 144, § 6º), a Constituição assevera, no Art. 32, § 4º, que lei federal disporá sobre 

a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar.  

De igual sorte, o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal igualmente 

são organizados e mantidos pela União, por força do estatuído no Art. 21, XIII, lido em 

conjunto com o Art. 22, XVII, todos da Constituição. Por fim, o Art. 32 proíbe a subdivisão 

do Distrito Federal em Municípios. 

2.4.1.4 Autonomia financeiro-tributária 

Assim como a autonomia administrativa, a autonomia financeiro-tributária é conditio 

sine qua non para efetivar o governo local. É necessário fonte de renda própria, para que se 

possa elaborar o orçamento, planejar a atividade estadual e aplicar legalmente esses recursos, 

nas áreas ou serviços baseados nos anseios da sociedade. 

Para que o Estado atinja a sua finalidade, qual seja, o bem comum do povo, deve atuar 

em diversas áreas. A prestação de serviços públicos contempla atuações distintas, como 

 
183 NABAIS, C. Autonomia local. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, número especial, p. 107-221, 

1993, p. 192-192. 
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saúde, educação, serviços judiciários, fiscalizações, dentre outras. Para que possa, além de 

perseguir o interesse público, se automanter, é necessário providenciar recursos suficientes 

para alcançar tal desiderato. Assim, é necessário obter, criar e gerir instrumentos patrimoniais 

com o objetivo de se prestar as atividades que lhe são próprias. A autonomia financeira 

ocupa-se de todos os aspectos inerentes à despesa pública, bem como orçamento e crédito 

público, indicando a faculdade de governar as suas receitas, que podem ser provenientes tanto 

dos tributos próprios, como de outros entes da federação, assim como de outras atividades 

estatais (aplicações financeiras, rendimentos, alienações, dentre outras).  

Para executar as obras e os serviços públicos, o Estado necessita de recursos, que são 

obtidos mediante a arrecadação impositiva tributária, ou a exploração de serviços e bens à 

semelhança dos particulares, mediante a contraprestação pecuniária, pagamento de preços. 

Nos termos do Art. 3º do Código Tributário Nacional, Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 

tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda nacional ou cujo valor nela se 

possa exprimir, não correspondente a sanção de ato ilícito, instituído por lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Preço é o valor pago pelo particular 

ao Poder Público, quando facultativa e espontaneamente adquire bens, auferem vantagens ou 

fazem uso de serviços de públicos, ou de utilidade pública, remunerando-os em conformidade 

com a tarifa fixada pela administração, ou ainda pelo valor estipulado em livre concorrência 

entre os interessados. 

A Constituição de 1988 discriminou os tributos estaduais no Art. 155. São os incidentes 

sobre: a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD); 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior (ICMS), e, por fim, sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). 

Os repasses constitucionais advêm da União, por imperativo legal dos arts. 153, §5.º, I, 157, I 

e II, e 159, I, a, bem como podem ser oriundos de convênios e cooperações políticas. Os 

Estados poderão ainda instituir taxas e contribuições de melhoria (CF, Art. 145, II e III), que 

serão devidas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição; e decorrente de obras públicas, respectivamente.  

A autonomia tributária é um componente indispensável para o equilíbrio federativo. A 

possibilidade de um ente político ter uma fonte própria de financiamento, afastando a 
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dependência oriunda de outros entes federativos é uma medida de reforço da liberdade 

constitucional e medida estimuladora de permanência no pacto federativo. 

2.4.1.5 Autonomia judiciária 

Os Estados na federação brasileira, a exemplo de outras federações no estrangeiro, 

detêm a competência de criar o seu próprio subsistema político. Conforme asseverado, essa 

prerrogativa decorre do exercício do poder decorrente, ao possibilitar a elaboração de suas leis 

e constituições próprias. Tal atributo atrai para o sistema jurídico inserido no macro 

capitaneado pela Constituição federal a necessidade de igualmente outorgar aos Estados a 

criação de um Poder Judiciário especializado nas questões concernentes à própria legislação 

estadual, bem como a solução de controvérsias devido à aplicação de leis nacionais. Assim, os 

Estados podem organizar o seu próprio sistema judiciário, cujo funcionamento opera-se ao 

largo da justiça federal. 

Algumas leis produzidas no Congresso Nacional dizem respeito a matérias de 

organização e aplicação federativa, cuja aplicabilidade pode ser sentida em todos os níveis da 

federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Essa legislação tem como 

propriedade a de não se subsumir ou se destinar para apenas um dos entes políticos, mas até 

mesmo para a realização das atividades estatais de cada, como, por exemplo, a Lei de 

Improbidade Administrativa184, o Código Tributário Nacional185, o Código de Processo 

Civil186, o Código Eleitoral187, dentre outros, cuja apreciação, quando invocada em processos 

judiciais, dar-se-á tanto ao nível Estadual, quando se tratar, por exemplo, das exações 

estaduais, ou ao nível Federal, no caso dos tributos federais, respectivamente, ou ainda o 

próprio rito processual cível nas cortes da Justiça Federal e Estadual. 

 
184 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 

direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm. Acesso em: 16 fev. 2019. 
185 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 16 fev. 2019. 
186 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 12 mar. 2019. 
187 BRASIL. Lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm. Acesso em: 16 fev. 2019. 
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De outra sorte, da mesma maneira que somente algumas leis poderão ser arguidas junto 

a um tribunal federal, como, por exemplo, os crimes de tráfico internacional de drogas188, 

lavagem de dinheiro189, dentre outras, a interpretação da aplicação de leis estaduais em caso 

concreto somente será apreciada pelas Cortes estaduais, como, por exemplo, a relativa ao 

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará190. Nesses casos, percebe-se que 

cada ente político da federação fará uso de seu respectivo Poder Judiciário, posto que a 

legislação é ínsita e exclusiva às matérias de sua jurisdição. 

Cabe trazer à baila, neste momento, uma observação relativa ao federalismo brasileiro, 

em especial por conceber, em seu grupo de pactuantes, o Município. Ao se destacar a 

autonomia judiciária como uma característica que consagra a igualdade relativamente à 

União, tal raciocínio é impossível de ser estendido ao ente local, pela razão de este não dispor 

de Poder Judiciário próprio. Aos Municípios brasileiros, em que pese integrarem a federação e 

gozarem de autonomia política, legislativa, tributária, estatutária, a exemplo dos demais entes 

que o ladeiam, lhes falta, na composição, o Poder Judiciário. Defende-se que tal fato não 

diminui a posição jurídica do Município, vez que a estrutura judiciária estadual absorve 

demandas que podem surgir da aplicação das leis locais. Ademais, duvida-se até mesmo da 

eficiência de um suposto Poder Judiciário Municipal, bem como da sua viabilidade, haja vista 

a necessidade de providenciar receita para custear a criação e a estrutura e manutenção de tal 

Poder. 

A existência de um Poder Judiciário Estadual tem como desiderato processar e julgar as 

ações que não são de competência da Justiça Federal, segue o mesmo raciocínio plasmado no 

texto constitucional federal, quando este aduz que as competências estaduais são aquelas não 

outorgadas aos demais entes federativos. Todavia, considerando que a presença da Justiça 

Federal não é tão capilarizada quanto a Estadual, os magistrados de primeiro grau, nos termos 

dos arts. 109, §3º, e 112, recebem a competência para apreciar as causas federais ordinárias e 

 
188 BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.  Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico 

ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 16 fev. 2019. 
189 BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 

direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 16 fev. 2019. 
190 CEARÁ. Lei n. 9.826, de 14 de maio de 1974. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 

Estado. Disponível em: https://www2.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis74/9826.htm. Acesso em: 16 fev. 

2019. 
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trabalhistas. Isso, todavia, somente pode ocorrer uma vez constatada a inexistência de sede ou 

vara do juízo federal (ordinário ou trabalhista), no domicílio do autor. No exercício do seu 

mister, o Poder Judiciário Estadual julga as ações de controle de constitucionalidade das leis 

ou atos normativos dos respectivos governos estaduais e municipais, para além daquelas de 

alçada cível e criminal. Nos termos da Constituição Federal, cada Estado e o Distrito Federal 

devem organizar o seu respectivo Poder Judiciário, observando os princípios, garantias e 

vedações estabelecidos naquela.  

Ao fim e ao cabo, percebe-se uma distribuição constitucional ampla de competências de 

características fundamental e comum a todas essas federações. Por isso, há uma variação 

enorme no que diz respeito à forma constitucional e ao âmbito de aplicação e ao 

funcionamento da distribuição de poderes. Não existe um único modelo ideal; em vez disso, 

existem muitas variações práticas. As razões históricas influenciam a atribuição de matérias a 

uma ordem de governo ou outra. A forma e o âmbito da distribuição constitucional das 

competências também variam. Em algumas federações, os poderes são atribuídos de forma 

simétrica; noutros, a fim de ter em conta as circunstâncias em diferentes unidades 

constituintes, a alocação é assimétrica. 

 



3 UMA CORTE CONSTITUCIONAL PARA A FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA 

Este capítulo tem como objetivo analisar a existência de uma Corte Constitucional 

como instrumento de equilíbrio e manutenção do pacto federativo. Para melhor alcançar o seu 

desiderato, ater-se-á ao período inaugurado pela Constituição de 1988. Todavia, caso, 

eventualmente, seja necessário fazer remissões, justificativas ou comparações, outras épocas 

serão utilizadas como instrumento complementar ao assunto estudado. 

No capítulo relativo às características do federalismo, falou-se a respeito da distribuição 

de competências, bem como da existência de uma Corte Suprema, como instrumentos 

garantidores da inexistência de degraus hierárquicos entre os entes políticos da federação. 

Nesse mesmo diapasão, considera-se que o texto constitucional, ao distribuir as competências 

para cada um dos atores federais, atribuiu a todos, segundo o grau da predominância do 

interesse, privilégios de exercer com a autoridade que lhe foi conferida as atribuições do texto 

constitucional. Daí, se eventualmente algum preceito, neste sentido, for descumprido ou até 

mesmo violado por outro ente federal, deverá a Corte Suprema ser provocada a se manifestar, 

a fim de assegurar a supremacia da Constituição, independentemente da vontade dos 

governantes ou legisladores do ente supostamente violador das prerrogativas constitucionais. 

Para os Federalistas, uma vez alcançada a independência norte-americana, o que se 

buscava era uma atuação forte do Poder Legislativo, em virtude da defesa das liberdades e 

soberania do povo, em detrimento do executivo e do legislativo. No entanto, com a 

promulgação da República decorrente da independência, um único legislativo foi dividido em 

duas casas, uma controlando a outra, o que fortalecia o executivo e o judiciário. Conforme 

asseverado na sessão destinada às características do federalismo, o bicameralismo possui 

relevante papel na discussão federalista, em virtude da necessidade de se abrigar tanto uma 

casa representativa da soberania popular, preenchida pelos deputados federais eleitos, assim 

como a representatividade dos entes políticos da federação (pessoas jurídicas), para tomaram 

assento nas decisões políticas nacionais. Nesse sentido, Vile assevera que: 
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The separation of powers and federalism become, therefore, interlocking elements in 

a thoroughgoing philosophy of the division of power. Power is divided between 

government and people, between legislature, executive, and Judiciary, and between 

State and Federal governments. Every element of this divided system of government 

must be the sole Judge of the rightness of its own actions subject to the overriding 

power of the people191. 

Assim, a teoria da separação dos poderes, impulsionada por Montesquieu, enumerava 

uma cisão mais rigorosa, ao afastar a possibilidade de compartilhamento de funções entre si, 

nem mesmo a interferência de um relativamente a outro, de modo a se evitar a utilização da 

máquina estatal em proveito próprio. 

Há, em cada Estado, três tipos de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das 

coisas que dependem do direito das gentes, e o executivo das coisas que dependem 

do direito civil. Pelo primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis por certo tempo ou 

para sempre e corrige ou ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, faz a paz ou a 

guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne invasões. Pelo 

terceiro, pune os crimes ou julga as querelas dos indivíduos. Chamaremos este 

último o poder de julgar e, o outro, simplesmente o poder executivo do Estado192. 

Hamilton, Madison e Jay asseveram, no artigo federalista 51, a necessidade de se criar 

mecanismos de interação entre os poderes, mas que não podem ser supervalorizados a ponto 

de provocar uma sobreposição, em especial do Poder Legislativo sobre os demais, 

notadamente em um governo republicano. Da divisão do legislativo, o modo como foi 

desenvolvida a separação dos poderes e suas respectivas atribuições através do 

bicameralismo, opera-se uma verdadeira limitação recíproca do poder político, para permitir 

que os poderes exerçam atividades distintas das que normalmente lhes são ínsitas. Para tanto, 

sugere a divisão da autoridade legislativa em dois diferentes ramos, a saber, a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, interligados nas suas funções comuns, mas ainda submetidos a 

uma forma de controle, dessa vez pelo Poder Executivo, quando do exercício do veto. Assim, 

o Executivo pode participar do processo legislativo por meio do veto, momento em que 

manifesta a sua não concordância com um projeto de lei, da mesma forma como o Legislativo 

realiza julgamentos políticos. O executivo pode perder o cargo após regular processo de 

impeachment, e escolhe o judiciário após aprovação do legislativo, que é julgado por 

 
191 Em tradução livre: A separação de poderes e o federalismo tornam-se, portanto, elementos interligados em 

uma filosofia profunda da divisão do poder. O poder divide-se entre governo e povo, entre legislativo, 

executivo e judiciário, e entre governos estaduais e federais. Cada elemento deste sistema dividido de governo 

deve ser o único juiz da correção de suas próprias ações sujeitas ao poder dominante do povo. VILE, M. J. 

Constitutionalism and the separation of powers. 2. ed. Indianapolis: Liberty Fund, 1998, p.188. 
192 MONTESQUIEU, C. L. Do espírito das leis. Tradução de F. Cardoso e L. Rodrigues. 3. ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1985, p.165. (Os Pensadores). 
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aquele.193 Os poderes políticos, por sua vez, são controlados popularmente através de eleições 

periódicas, à exceção do judiciário. Com o estabelecimento dos freios e contrapesos, é criado 

um controle recíproco do poder político de um grupo sobre outro, no exercício das funções de 

governo, como assevera Montesquieu: “[...] para que não se possa abusar do poder é preciso 

que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder”194. 

Uma crítica especial recebeu o Poder Judiciário, visto que, à época, se defendia que 

deveria ser exercido por pessoas durante certo período do ano. A justificativa era baseada no 

fato de que os magistrados julgam indivíduos, pessoas singulares e individualizadas. Por esse 

motivo, devem ser renovados, para que não guardem identidade com os atos ou pessoas a 

serem julgados. Por outro lado, os demais poderes poderiam ser exercidos por um corpo 

permanente, uma vez que governam e legislam para a massa de maneira geral, e não para 

cidadãos individualizados, como acontece relativamente ao judiciário. 

No entanto, apesar de os julgadores não serem fixos, os julgamentos não podem 

provocar surpresa ou estar em desconformidade com o exato texto da lei. A conduta baseada 

nessa premissa oferece uma justiça previsível e em conformidade com o ordenamento 

jurídico. Defende-se a estabilidade dos julgados, em aversão ao que hoje se conhece por 

ativismo. 

Visto por esse prisma, era papel do judiciário a obediência fiel à lei quando da decisão 

dos seus julgados, pelos quais as decisões deviam sempre ser fundamentadas, fazendo menção 

expressa à lei em que se baseava a decisão. Daí falar-se da expressão “boca da lei”, posto que 

eram tidos como seres inanimados, a agirem como se fossem meros reprodutores dos dizeres 

legislativos, estabelecendo uma forte relação entre o positivismo e a imperatividade, e “[...] 

uma forte conexão foi estabelecida entre a lei escrita e a igualdade, pois, passou a ser 

entendido que quando a lei impera, a igualdade é garantida. Ao contrário, quando o que 

impera é a vontade do homem, a arbitrariedade é favorecida”.195  

 
193 HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. O federalista. Tradução de Heitor Almeida Herrera. Brasília: 

Universidade de Brasília, 1984, p.287. 
194 MONTESQUIEU, C. L. Do espírito das leis. Tradução de F. Cardoso e L. Rodrigues. 3. ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1985, p.148. (Os Pensadores). 
195 WAMBIER, T. A. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law. Revista 

de Processo, São Paulo, v. 172, p.121-153, jun. 2009, p.123. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/estabilidade_e_adaptabilidade_como_objetivos_do_direito_ci

vil.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019. 
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Ao abordar a composição do Judiciário, Madison assevera os benefícios de preencher os 

seus quadros uma vez que atendidas as qualificações peculiares de cada um de seus membros, 

em vez de indicações populares. Esse objetivo seria alcançado com base em uma seleção em 

que se constatasse a existência desse requisito no interessado.196 Para além da qualificadora 

técnica, defendeu, inclusive, a vitaliciedade dos seus membros, por acreditar que tal princípio 

afastaria qualquer dependência em relação à autoridade que porventura tivesse nomeado o 

magistrado.197 Decerto, ainda nos dias atuais, observa-se a presença de ambos os requisitos no 

constitucionalismo brasileiro. Estão plasmados no Art. 93, I, que ao nível de primeiro grau 

assevera que os magistrados devem ter sido aprovados por concurso público, bem como o Art. 

95, I198, ao estabelecer a vitaliciedade como garantia da magistratura199. 

Relativamente aos founding fathers, em especial com a desconfiança do abuso do poder, 

procurou-se criar um equilíbrio entre o Governo Central e os Estados. Equilíbrio esse que foi 

balanceado ao longo do tempo, mais por imperativos políticos e econômicos do que por 

decisões judiciais. Em virtude das novas definições relativas à união de Estados e resoluções 

relativas a poderes executivo, legislativo e judiciário, tanto em nível estadual como nacional, 

momentos de tensão emergiram, ganhando especial destaque o papel do poder judiciário, 

dando causa ao fenômeno denominado de judicialização da política.  

É o próprio Madison quem alerta para a vulnerabilidade das instituições, decorrente da 

falibilidade humana e de suas paixões e associações, ao apontar que se homens fossem anjos, 

não haveria necessidade do Governo. Se anjos governassem os homens, nem os controles 

externos ou internos seriam necessários. Por esse motivo, ao enquadrar um governo que deve 

ser administrado por homens sobre os homens, a grande dificuldade reside no fato de que 

primeiro se deve permitir que o governo controle os governados, e depois permitir a 

existência de um controle interno. A dependência do povo quando da representatividade é, 

 
196 HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. O federalista. Tradução de Heitor Almeida Herrera. Brasília: 

Universidade de Brasília, 1984. 
197 Ibid., 1984. 
198 Todos esses dispositivos da Constituição de 1988. 
199 Para além do ingresso na magistratura se dá, via de regra, por concurso público, existe a possibilidade de 

indicação política para integrantes do Poder Judiciário. Esta condição está presente a partir dos Tribunais de 2º 

Grau, chegando até o Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição. Assim, exemplificadamente, com 

a nomeação de então advogados ou membros do Ministério Público para compor o Poder Judiciário, defende-

se a oxigenação do referido Poder, uma vez que o magistrado oriundo daquelas outras categorias profissionais, 

emprestariam a sua visão para o melhor desempenho da atividade jurisdicional, tendo exercido aqueles 

misteres.  
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sem dúvida, o controle primário sobre o governo, no entanto, a experiência ensinou a 

necessidade de precauções auxiliares200. 

O federalismo costuma ser adotado em Estados cuja extensão territorial é considerável e 

permeada por diversos fatores geográficos, climáticos, culturais, econômicos, dentre outros. 

Por esse motivo, arrastam consigo uma dificuldade maior de administração (em especial as 

ações a serem perpetradas pelo Executivo). Montesquieu, atento às dificuldades que uma 

vasta extensão territorial traz ao governante, aduziu, nos capítulos XIV a XVIII, razões 

relativas a fatores naturais, como temperatura, agricultura, pluviometria, possibilidade de 

navegação bem como extensão territorial, defendendo que as repúblicas menores seriam de 

melhor governabilidade, apesar de, no capítulo IX, apontar que caso ela seja muito pequena, 

seria destruída por uma força estrangeira, ao passo que se for muito grande, seria aniquilada 

pelos próprios vícios e facções internas, chegando ao ponto de sugerir associações soberanas 

sob a modalidade de Confederação como meio de prevenção e manutenção dos Estados.201 

Hamilton, no artigo nono, apoiado nesse fundamento, bem como vislumbrando a extensão 

territorial norte-americana, a exemplo da brasileira, defende a existência da União Federal, 

uma vez que esta pessoa jurídica seria a competente para debelar uma invasão estrangeira, 

bem como, no caso de levante interno, poderia igualmente dissipar as forças antagônicas 

pactuadas, dentre outras atribuições que se observa ao analisar as competências da União na 

Constituição Federal202. 

Para Madison, uma das vantagens de se instituir a União é a tendência para conter e 

controlar a violência das facções203, enquanto um grupo de cidadãos, que representam uma 

coletividade maior ou menor, que age em conjunto e sob um impulso comum de sentimentos 

ou de interesses contrários aos direitos dos outros cidadãos ou aos interesses permanentes e 

coletivos da comunidade. A facção poderia trazer malefícios, que podem ser combatidos por 

meio da adoção de dois procedimentos, a saber: a) remoção de suas causas; ou b) controle dos 

seus efeitos204.  

 
200 HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. The federalist. New York: Barnes & Noble Books, 2006, p.287. 
201 MONTESQUIEU, C. L. Do espírito das leis. Tradução de F. Cardoso e L. Rodrigues. 3. ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1985, p.148. (Os Pensadores). 
202 HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. O federalista. Tradução de Heitor Almeida Herrera. Brasília: 

Universidade de Brasília, 1984. 
203 O termo facção, da forma utilizada pelos federalistas, deve ser entendido como uma aglomeração de pessoas 

com o intuito de dominar o cenário político do Estado. Ibid., 1984. 
204 HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. , op. cit., 2006, p.452. 
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Relativamente à primeira hipótese, a remoção das causas das facções poderia ensejar a 

destruição da liberdade, sendo um remédio mais amargo do que a própria doença. A liberdade 

é o elemento propulsor de uma facção (ou partido político, associações ou grupo de 

indivíduos) seja pela maioria ou minoria, que pode e deve fazer uso da livre manifestação do 

pensamento. De igual sorte, fazer com que os cidadãos tenham um pensamento e interesses 

uníssonos, parece algo tão descabido quanto pouco provável, para não fazer uso do termo 

inexistente. A equalização das condutas decorre da impossibilidade fática de padronizar 

comportamentos. A vedação à diversidade ataca, inclusive, o princípio da igualdade, uma vez 

que indivíduos em distintas condições econômicas, sociais (dentre outros critérios) não 

poderiam buscar uma equalização das mencionadas diferenças. 

Visto por esse prisma, as paixões das facções são inerentes à condição humana, e 

sempre deverão coexistir na sociedade. O que distingue serão o grau de atividade e os 

interesses defendidos em cada uma delas, de acordo com as variantes observadas na sociedade 

civil. Uma vez instaurado conflito de interesses entre os diferentes grupos, é necessário 

coordená-los, a fim de lhes promover a harmonia e o possível atendimento. É nesse contexto 

que se discute a impossibilidade de um indivíduo atuar como julgador de causa própria, haja 

vista a mais do que possível inclinação a posicionar-se de modo a lhe autofavorecer, 

corrompendo a sua integridade. 

Nesse sentido, a justiça deve existir para assegurar os direitos dos envolvidos de 

maneira imparcial e autônoma. Essa premissa, aplicada à teoria federalista, condução à 

necessidade inafastável de uma Corte Suprema, que deve praticar a sua atividade legiferante 

de forma imparcial, cuja preocupação exclusiva deve ser a de proteger a aplicação do texto 

constitucional, de acordo com as normas e regras postas, assim como analisar a teoria 

federalista, de modo a consagrar a não hierarquia e o reconhecimento da técnica legislativa 

originária que privilegia a predominância do interesse na matéria objeto de discussão. 

Assim, uma casa legislativa, seja ela o Congresso Nacional, ou uma Assembleia 

Legislativa, uma Câmara Legislativa ou uma Câmara Municipal, ao elaborar as suas próprias 

normas, em respeito do princípio da supremacia constitucional, deve demonstrar que atuou 

com cautela e em observância aos ditames constitucionais, evitando invadir a esfera de 

competência alheia. De outra sorte, atrai a possibilidade da atuação do Poder Judiciário, para 

interpretar as leis e a Constituição, para decidir se esta sofre ofensa ou não daquela. 
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Nos termos insculpidos por Hamilton, na carta de número 78, e amplamente consagrado 

no sistema legislativo e judiciário, uma vez que uma Corte, no caso o Supremo Tribunal 

Federal, considera uma lei nula, com base no cotejamento de materialidade (bem como 

formalidade) da lei infraconstitucional com a constitucional, o faz por dever de ofício 

(obviamente após a devida provocação) por agir em nome do povo, em defesa dos direitos 

positivados na Constituição, à qual as demais normas devem se conformar. Destaque-se que o 

Judiciário não se locupleta de posição privilegiada ou de superioridade relativamente aos 

demais Poderes, mormente o legislativo. O que se tem é respeito e veneração à vontade 

popular plasmada na Constituição, em que o Supremo exerce a tarefa de preservar o sentido 

da Constituição. Os juízes devem fundamentar as decisões na lei fundamental em vez de 

outras alijadas de supremacia. Apesar desse poderio, Hamilton entende o Poder Judiciário 

como o mais fraco, relativamente aos demais. Isso porque supunha, à época, que a sua 

atribuição seria exclusivamente a de julgar, estando completamente afastado de outras tarefas 

relacionadas à economia, legislação ou forças armadas, temas que para o momento eram caros 

e denotavam mais relevância, sendo deliberados pelo executivo e legislativo. Como se 

percebe, notadamente em virtude das decisões a serem examinadas, o Poder Judiciário, 

hodiernamente, é visto como um dos mais fortes, vez que invariavelmente diversas 

insatisfações políticas são judicializadas, de acordo com o grau de descontentamento das 

facções.205 

3.1 A judicialização como fenômeno 

A judicialização da política é um fenômeno que se observa com mais frequência a 

partir do final da 2ª Guerra Mundial. Hirschl aponta que esse evento contribuiu para o 

crescimento das demandas sociais, tornando a vida em sociedade mais complexa, 

notadamente em virtude das necessidades coletivas decorrentes dos efeitos bélicos nas 

cidades arrasadas.206. Com o aumento da complexidade das relações comunitárias e a falta 

de habilidade dos Estados (notadamente o Executivo) em dar uma resposta a essas 

carências, o Poder Judiciário passou a ser provocado para equalizar essas dificuldades 

assim como a concretização das políticas públicas.  

 
205 HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. The federalist. New York: Barnes & Noble Books, 2006, p.428-

429. 
206 HIRSCHL, R. O novo constitucionalismo e a judicialização da política. In: MOREIRA, L. Judicialização da 

política. São Paulo: 22 Editorial, 2012. p. 131-167, p.161. 
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Bem verdade é que não se trata da análise de suposto ativismo judicial quando do 

exame de demandas sociais, mas decerto o impulso que tal movimento alcançou o Poder 

Judiciário, igualmente outorgou sob sua responsabilidade a decisão a respeito dos conflitos 

entre os entes da federação que não puderam ser equalizados por outra forma de resolução de 

conflito, ou até mesmo antes da propositura da norma a ser discutida, vez que previamente os 

atores políticos envolvidos se relacionam, quanto mais durante a discussão e votação das 

matérias legislativas (ou a sua omissão). 

A judicialização, para além da discussão juridicamente legítima que pode ser gerada, 

pode também assumir conotações políticas, astuciosamente criadas para serem equacionadas 

junto ao Poder Judiciário. Imagine-se, por exemplo, questões relativas ao aborto, segurança 

pública que, evidentemente direcionadas à sociedade, podem causar constrangimento aos 

representantes eleitos, a depender do posicionamento, conduzindo a uma possível reprovação 

nos sufrágios vindouros. Deixar ao alvedrio de órgãos jurisdicionais decisões dessa natureza, 

seja a respeito da regulamentação ou a sua falta, para alguns atores políticos é um alívio de 

carga representativa deixar de adotar um posicionamento favorável ou desfavorável. 

Outra maneira de se fazer política utilizando-se do Poder Judiciário é por meio da 

oposição. Basta imaginar que um determinado grupo político está insatisfeito com a condução 

de matérias, geralmente pautadas na agenda do governo, por não dispor de munição política 

suficiente para interromper a sua condução, ou até mesmo modificar o seu conteúdo, a facção 

(partido político) aciona o Poder Judiciário como instrumento de manobra política, 

defendendo o seu ponto de vista com base em ações judiciais para se discutir políticas 

públicas, procedimentos internos, provocando obstáculos e obstruções, para além de ganhar 

visibilidade nos meios de comunicação. Este comportamento, além dos efeitos 

susomencionados, faz com que a oposição disponha de mais tempo para dialogar com a 

situação, a fim de igualmente ser contemplada nas políticas que se pretende praticar, 

notadamente em virtude do tempo que normalmente se gasta para apreciar uma ação judicial 

até o trânsito em julgado. 

Ao fim e ao cabo, o efeito mais notável quando da concretização de tais práticas é a 

transferência das discussões políticas, que naturalmente deveriam acontecer prioritariamente 

no seio de uma casa parlamentar, deslocadas para os tribunais. Assim, além da técnica, as 

decisões judiciais podem descambar por outros vieses. Hirschl assevera que o ativismo 

judicial, por vezes, sofre reveses no campo político. Isso pode acontecer por meio da própria 
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atividade legiferante207, pela mudança na composição do tribunal ou até mesmo pelo 

cumprimento tardio de uma decisão judicial. Esta prática, de provocar o Poder Judiciário para 

obliquamente obter um posicionamento antes de difícil resolução, mas que deveria se buscar 

uma saída no campo da administração política, Hirschl identifica como juristocracia208. 

Hodiernamente, há uma busca crescente na provocação do Poder Judiciário para se 

discutir as mais variadas matérias, notadamente as vocacionadas às políticas públicas. As 

questões de exercício de competências não estão excluídas dessa tendência e não se pretende 

negar a legitimidade e a autoridade de, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal ser 

obrigado a se posicionar, desde que regular e legalmente provocado para tal. 

Entende-se até mesmo que o próprio Poder Judiciário igualmente não deve se sentir 

muito confortável para tomar decisões de impacto, quando o Poder originariamente 

competente para adotá-las, por algum motivo, não se posicionou. O que se percebe com essa 

prática é que a sua repetição pode acarretar prejuízos de natureza administrativa, bem como 

empoderar o Judiciário de prerrogativas que a princípio deveriam ser exercidas por outro 

poder, através da transferência de responsabilidades de órgãos políticos para os jurisdicionais, 

no que tange às decisões de natureza executiva ou legislativa. 

3.2 O garantismo como instrumento de segurança jurídica  

A doutrina de Ferrajoli, apesar de inicialmente voltada para o Direito Penal, pode ser 

analisada para aplicação em qualquer ramo do Direito, haja vista ser um estudo da jurisdição. 

 
207 Um exemplo que pode ser citado é a constitucionalização dos municípios putativos. O Art. 18, § 4º da 

Constituição, sofreu a emenda constitucional 15/96, para incluir no parágrafo que dispunha ao tema da criação 

de novos Municípios, que estes somente poderiam ser criados dentro de um período determinado por lei 

complementar federal. Essa foi uma medida emergencial encontrada para impedir a criação de novos 

Municípios, e consequentemente frear o aumento de despesas com novos entes federativos. No entanto, quando 

já era norma constitucional de eficácia limitada, posto inexistir a lei complementar exigida pela Constituição, 

foi criado o Município de Luis Eduardo Magalhães, através da Lei 7.619, de 30 de março de 2000, do Estado 

da Bahia. O ente federativo nasceu do desmembramento do Município de Barreiras, em flagrante 

inconstitucionalidade. Apesar da ADI 2.240 ter reconhecido a inconstitucionalidade da criação do município, o 

acórdão conferiu prazo para que o Congresso Nacional elaborasse a norma faltante a regulamentar o Art. 18, § 

4º da Constituição. No entanto, foi mais fácil editar uma Emenda à Constituição para constitucionalizar o 

Município, do que emprestar efeitos plenos à Constituição com a elaboração da lei complementar federal 

faltante. Assim, foi editada a Emenda à Constituição de n. 57/2008 para acrescer o Art. 96 no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, que convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e 

desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, desde que 

atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Tratou-se, 

como se percebe de verdadeira constitucionalização superveniente de uma situação inconstitucional. 

HIRSCHL, R. O novo constitucionalismo e a judicialização da política. In: MOREIRA, L. Judicialização da 

política. São Paulo: 22 Editorial, 2012. p. 131-167, p.161. 
208 Ibid., 2012. p. 131-167, p.161. 
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Para aquele autor, o Poder Judiciário exercerá de forma legítima a sua função, a partir do 

momento em que funde as decisões em observância estrita à lei, em busca da verdade judicial. 

Deve evitar, portanto, conduta com maior ou menor carga valorativa, de modo a pautar sua 

atividade em caráter estritamente normativo209. 

Sob essa perspectiva, o garantismo valoriza o Estado Democrático de Direito, 

privilegiando a atividade do Legislativo, uma vez que a atividade do Judiciário será balizada 

por tais limites, favorecendo o Estado constitucional de modo eficiente e seguro (perpetrado 

boa parte pelo controle de constitucionalidade das leis com a finalidade de assegurar a 

observância das normas e dos ordenamentos por parte do poder político). 

O propósito do garantismo é justamente o de promover um Estado Legislativo de 

Direito, como reconhecimento de um direito válido e exigível, da mesma forma que repudia 

qualquer tentativa de agir em desconformidade com as premissas estabelecidas na legislação. 

Tal condição afasta a possibilidade da atuação ativista, axiológico-valorativa do Poder 

Judiciário. Tal comportamento (garantista) reveste o Poder Judiciário de previsibilidade e 

credibilidade, evitando decisões casuísticas ou politicamente favoráveis às massas. 

Afirmativas como esta afastam ponderações ativistas, como frequentemente o STF tem 

sido vítima, a exemplo da registrada por Martins, ao apontar que os atuais Ministros “[...] não 

se sentem mais jungidos à função exclusiva de asseguradores da lei, mas de seus verdadeiros 

produtores, sempre que, a seu ver, o Congresso Nacional tenha sido omisso”.210 E são 

justamente tais Ministros que correm o risco de praticar o ativismo, de eclosão por meio de 

diferentes condutas, como: a) aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independente de manifestação do legislador ordinário; b) a 

declaração de inconstitucionalidade emanada de atos normativos emanados do legislador, com 

base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; c) a 

imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público211. Em contraposição, e em defesa 

do garantismo Copetti Neto, assevera que: 

 
209 FERRAJOLI, L. Direito e razão. Tradução de A. P. Sica, F. H. Choukr, J. Tavares, L. F. Gomes. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
210 MARTINS, I. G. O ativismo judicial e a ordem constitucional. Revista Brasileira de Direito Constitucional, 

[s.l.], v.18, p.23-38, jul./dez. 2011, p.24. 
211 BARROSO, L. R. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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[...] o constitucionalismo garantista proposto por Ferrajoli deve ser compreendido 

como a ampliação ou reforço do positivismo jurídico, não no sentido meramente 

formal, mas material, ou seja, é propositivo de uma teoria do direito e da democracia 

substancial, alicerçado nos direitos fundamentais como parâmetros de vinculação e 

limites dos poderes públicos e privados, cuja Constituição, dotada de normatividade 

forte, ordena não só o ‘ser’, mas o ‘dever ser’ do Direito212. 

O garantismo jurídico baseia-se nas liberdades individuais oriundas da doutrina 

iluminista, com o objetivo de agregar instrumentos jurídicos para a limitação do poder 

soberano. O objeto é suplantar a mera democracia formal para alcançar a democracia material, 

com a concretização dos direitos fundamentais. A tarefa de concretude não está adstrita ao 

executivo, mas também ao legislativo, com a obrigação de não se afastar do conteúdo 

materialmente constitucional, e igualmente ao judiciário, que deve pautar as suas decisões 

com estrita observância aos ditames constitucionais. 

O constitucionalismo garantista (o qual complementa o positivismo jurídico) é visto 

como um modelo normativo de ordenamento produzido por uma mudança de paradigma, seja 

do Direito, seja da democracia, por meio do qual a validade das leis e a legitimidade da 

política são condicionadas ao respeito e à efetivação das garantias dos direitos estipulados nas 

Constituições, em oposição ao constitucionalismo principialista. Este é caracterizado pela 

oposição ao positivismo jurídico e à separação entre direito e moral. O argumento é de que os 

direitos constitucionais não funcionam como um sistema de regras, mas de princípios, cujos 

conflitos são resolvidos pela ponderação e não pela subsunção, e por uma prática jurídica 

centrada na atividade judicial. 

A respeito deste debate, cabe suscitar a distinção entre princípios e regras, defendida em 

especial por Dworkin e Alexy, na tentativa de explicar a estrutura das normas de direito 

fundamental. Para Alexy, “[...] o ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é 

que os princípios são mandados de otimização enquanto as regras têm o caráter de mandados 

definitivos”.213 Partindo-se dessa premissa, para que um princípio seja aplicado, é 

indispensável a análise das condições fático-jurídicas. Por serem mandados de otimização, 

permitem que sejam materializados em diferentes graus, e as suas medidas de satisfação 

dependem tanto das possibilidades fáticas, assim como as jurídicas, determinadas não apenas 

por regras, mas também por princípios opostos. 

 
212 COPETTI NETO, A. O paradigma constitucional garantista em Luigi Ferrajoli: a evolução do 

constitucionalismo político para o constitucionalismo jurídico. Revista de Direitos Fundamentais e 

Democracia, São Paulo, v. 14, n. 14, p.409-421, jul./ dez. 2013, p.411. 
213 ALEXY, R. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p.90. 
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Dworkin, por sua vez, idealiza o sistema jurídico como um ordenamento de princípios 

que não recebem derivação de uma regra de reconhecimento, em vez de um sistema de regras, 

senão como um ordenamento de princípios que carecem de um respaldo jusfilosófico. Neste 

sentido, vale transcrever: 

Regras são aplicáveis em um modo de tudo-ou-nada. Se os fatos que uma regra 

enuncia ocorrem, então a regra é válida, em cujo caso a resposta que proporciona 

deve ser aceita, ou ela não é válida, em cujo caso ela não contribui em nada para a 

decisão. Os princípios têm uma dimensão que as regras não possuem – a dimensão 

de peso ou importância. Quando princípios concorrem entre si (a política de 

proteção dos consumidores de automóvel concorrendo com princípio de liberdade de 

contratar, por exemplo), aquele a quem incumbe resolver o conflito deve tomar em 

consideração o peso relativo de ambos. Não se pode ter aqui uma mensuração exata, 

e o juízo de que um princípio ou política particular é mais importante que outra será 

frequentemente uma decisão controversa. Não obstante, é um constituinte da noção 

de princípio que ele tenha essa dimensão, que seja relevante perguntar o quão 

importante ou qual peso ele possui214. 

Para ele, o positivismo é um modelo para um sistema de regras. Em seu entendimento, 

os princípios possuem uma dimensão moral e busca estabelecer uma distinção entre aquele e 

as regras. Percebe-se, portanto, que os princípios possuem a capacidade de serem elastecidos, 

a depender dos estados ideais ponderados. 

Visto por esse prisma, os direitos fundamentais impulsionam a atividade positiva do 

Estado no campo social, ao mesmo tempo em que limita a negativamente a atuação estatal, 

obrigando-o a respeitar a liberdade dos indivíduos. Sendo operado dessa maneira, os direitos 

fundamentais alijam-se dos meros enunciados contidos em instrumentos normativos, para 

efetivamente fomentar o substrato da democracia material-constitucional. 

3.3 Controle de constitucionalidade 

A harmonia do ordenamento jurídico, considerando a existência concomitante de 

diversos subsistemas jurídicos, é corolário do federalismo. Por isso é indispensável abordar o 

tema do controle de constitucionalidade, pelo qual Canotilho define como o “[...] conjunto de 

regras e actos constitutivos de um procedimento juridicamente ordenado através do qual se 

fiscaliza jurisdicionalmente a conformidade constitucional dos actos normativos”215. Essa 

análise se faz necessária tendo em vista estar também intrinsecamente relacionada com a 

rigidez constitucional. Como asseverado, a rigidez é importante por exigir uma solenidade 

 
214 DWORKIN, R. É o direito um sistema de regras? Estudos Jurídicos, Salvador, v. 34, n. 92, p.119-158, 

set./dez. 2001, p.133. 
215 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, 

p.1017. 
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específica para alterar o texto constitucional, de forma a diferenciar da elaboração legislativa 

ordinária. 

A rigidez constitucional é um requisito indispensável para justificar o controle de 

constitucionalidade, a fim de resguardar o princípio da supremacia da Constituição, uma vez 

que as normas infraconstitucionais devem guardar compatibilidade com o texto maior, sob 

pena de serem excluídas do ordenamento jurídico. Essa distinção resulta na superioridade da 

norma constitucional, verdadeira manifestação do poder constituinte sobre que são atos 

provenientes de poderes constituídos, instituição de caráter nitidamente inferior ao poder 

originário, haja vista que deste recebem suas atribuições. De tal raciocínio decorre a abstração 

de que se assenta no topo de uma estrutura normativa, pelo qual as demais espécies 

normativas, abaixo de si, lhe são subordinadas e devem conformação, sob pena de nulidade, 

conforme anunciado por Kelsen, ao asseverar que “[...] a anulação do ato inconstitucional é a 

que representa a principal e mais eficaz garantia da Constituição”216. O constitucionalismo 

evoluiu para descartar a hipóteses da supremacia da vontade popular, para em seu sítio 

estabelecer a supremacia da Constituição, da forma protagonizada por Kelsen e assegurar que 

as demais normas seriam derivadas do permissivo constitucional, pelo qual deveriam guardar 

observância e harmonia217.  

É necessário destacar que a rigidez constitucional se distingue do que alguns 

doutrinadores fazem menção de imutabilidade constitucional. Esta não permite a sua 

alteração, enquanto uma constituição rígida, tão somente impõe esse mecanismo diferenciado 

para se alterar o seu texto. Segundo Silva, a estabilidade constitucional não é uma condição 

“[...] absoluta, não pode significar imutabilidade. Não há constituição imutável diante da 

realidade social cambiante, pois não é ela apenas um instrumento de ordem, mas deverá sê-lo, 

também, de progresso social”218. 

A Constituição encontra-se no topo da hierarquia normativa, pelo que Paulo Bonavides, 

através da conceituação material, aduz como sendo “[...] o conjunto de normas pertinentes à 

organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de 

governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais”.219 Relativamente à 

acepção formal, são aqueles dispositivos que, apesar de estarem contidos no corpo da 

 
216 KELSEN, H. Jurisdição constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p.148. 
217 Id. Teoria pura do direito. Tradução J. C. Cretella. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 
218 SILVA, J. A. Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.43. 
219 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p.80. 
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constituição, não se enquadram como elementos indispensáveis à organização política, bem 

como os direitos fundamentais, podendo, inclusive, serem tratados pela legislação 

infraconstitucional. 

Na medida em que uma norma infraconstitucional ameace a unidade jurídico-

constitucional (bem como os direitos fundamentais e demais cláusulas pétreas), o controle de 

constitucionalidade deve ser utilizado como instrumento restaurador ou preventivo da ordem 

constitucional, reestabelecendo a unidade ameaçada220. Assim, em virtude da supremacia 

constitucional e o seu caráter informador na elaboração do ordenamento jurídico, é 

indispensável a vigilância no que tange à feitura das leis e dos atos normativos, no sentido de 

tornar eficaz o controle de constitucionalidade.  

O tema aqui se reveste de importância pelo fato de o federalismo, enquanto elemento 

agregador de entes políticos, assegurar ainda que tais integrantes desempenhem com liberdade 

(constitucional) e livre de interferências as competências que foram estabelecidas no texto 

constitucional. Conjecturando a inexistência de controle de constitucionalidade como 

ferramenta equalizadora seria o mesmo que aceitar que cada ente político da federação 

desempenhasse a competência que lhe aprouvesse, gerando inafastável insegurança jurídica e 

confusão político administrativa. 

O controle de constitucionalidade, por sua vez, pode ser operado através de movimentos 

praticados antes da existência das normas derivadas, ainda durante a sua feitura (processo 

legislativo), conhecido como controle político de constitucionalidade, haja vista ser realizado 

por órgãos não jurisdicionais (via de regra), bem como pode ser praticado após a existência 

jurídica da mesma, via de regra por meio dos órgãos do Poder Judiciário, denominado 

controle jurídico de constitucionalidade. 

Operado aprioristicamente quando do exercício da atividade legiferante, o controle de 

constitucionalidade se manifesta de forma preventiva, qual seja, antes da existência jurídica 

da norma, através de pareceres de comissões legislativas, deliberações e ainda a possibilidade 

de se aplicar o veto por inconstitucionalidade. As casas legislativas, dada a ampla 

interpretação do legislador à matéria que lhe é submetida, que necessariamente não é jurista, 

por vezes produzem normas eivadas de vício formal ou material, possibilitando a arguição e a 

inconstitucionalidade pela via judicial. Assim, ainda que uma norma jurídica tenha alcançado 

 
220 BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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o quórum previsto para a sua aprovação, passando, portanto, a ter existência no ordenamento 

jurídico (após a devida publicação), ainda é possível sofrer a análise relativa à sua validade e 

eficácia pelo Poder Judiciário. Isso ocorre porque a conclusão de um processo legislativo, 

culminando na publicação da norma produzida, não significa dizer que a mesma é 

constitucional, cabendo a arguição de forma individualizada ou até mesmo mediante a 

arguição em tese de sua inconstitucionalidade. Assim, a constitucionalidade não é absoluta, 

mas relativa, uma vez admitindo a via judicial para o seu questionamento, e, se for o caso, 

expurgada do ordenamento ou afastada do caso concreto, desde que reconhecido o vício 

congênito da inconstitucionalidade que a impregna. 

Para que seja considerada válida, segundo Barroso, é necessário conferir “[...] se os 

elementos do ato preenchem os atributos, os requisitos que a lei lhes acostou para que sejam 

recebidos como atos dotados de perfeição”, pelo que se existem e se “[...] estiverem presentes 

os requisitos competência, forma adequada e licitude-possibilidade, o ato, que já existe, será 

também válido”.221 Por sua vez, o plano da eficácia consiste na aptidão para a produção de 

efeitos, para a irradiação das consequências que lhe são próprias, ou seja, no plano da eficácia 

o ato jurídico alcança seu objetivo. Portanto, uma espécie normativa constitucional precisa ser 

existente, válida e eficaz. 

Considerando que inexiste no ordenamento brasileiro inconstitucionalidade 

superveniente, isto é, uma lei não se torna inconstitucional em virtude de emenda 

constitucional, a invalidade da norma emerge quando da sua entrada no mundo jurídico, ou 

seja, a partir da sua existência. Destaque-se que eventual vício de constitucionalidade não 

constitui escusa para seu descumprimento. A inconstitucionalidade deve ser reconhecida pelo 

órgão competente, posto existir presunção de constitucionalidade das leis. A presunção de 

constitucionalidade de lei implica em reconhecer que o procedimento legislativo próprio 

adotado para aquela espécie normativa foi supostamente obedecido em sua inteireza. 

Pelo que foi traçado até aqui, imaginar-se-ia que o controle de constitucionalidade é 

operado exclusivamente quando da produção de normas. Todavia, admite-se que o referido 

mecanismo igualmente pode ser utilizado também quando da omissão legislativa, no caso, por 

meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Poder-se-ia também trazer nuances 

relativas ao Mandado de Injunção. Todavia, o referido remédio constitucional tem como 

 
221 BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, 
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fundamento a possibilidade de um cidadão usufruir de direito e de liberdades constitucionais, 

bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, adormecidas 

pela ausência de norma regulamentadora. Percebe-se que tal objeto não se enquadra num 

efetivo reconhecimento de inconstitucionalidade por omissão, mas sim proporciona a fruição 

de um objeto determinado. Considerando que o objeto desta tese está mais voltado para a 

análise da produção legislativa que foi objeto de apreciação oriunda de suposta 

inconstitucionalidade, o exame daqueles institutos fica prejudicado. 

3.4 As modalidades clássicas de controle de constitucionalidade 

O controle de constitucionalidade pode ser provocado por um órgão político ou jurídico, 

bem como, relativamente ao tempo, antes da feitura da norma ou após a sua publicação. Em 

que pese essa pluralidade, serão destacadas aquelas modalidades principais, para que se 

alcance a praticada pelas decisões a serem examinadas, notadamente por intermédio do 

controle concentrado de constitucionalidade. 

3.4.1 O controle político 

A depender de quem realiza a análise de constitucionalidade da norma, o controle pode 

ser praticado por um órgão político, que, por excelência, é realizado pelo Poder Legislativo. 

Como este Poder não é o único que se enquadra, na separação dos poderes, enquanto poder 

político, admite-se, igualmente, que o Poder Executivo também pode operar o referido 

controle, do modo adiante examinado. De certo, tem-se que o Poder Judiciário não está 

inserido nesse contexto, vez que a sua atividade dar-se-á quando do controle jurídico de 

constitucionalidade. 

Pelas lições de Bonavides, admite-se que a origem dessa modalidade de controle tem 

como berço a França, “[...] que o viu nascer da obra de um dos principais legisladores da 

Revolução Francesa: o jurista Sieyès”.222 Àquela época, havia uma desconfiança no que tange 

aos magistrados, em virtude das ligações com o antigo regime. Assim, numa nítida declaração 

e supremacia do parlamento, a competência para apreciar a constitucionalidade das leis foi 

outorgada a um órgão político. Barroso, por sua vez, acrescenta que as “[...] razões históricas 

 
222 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p.310. 
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e ideológicas levaram os franceses à desconfiança em relação ao poder dos juízes e dos 

tribunais, com a consequente adoção de um modelo rígido de separação de Poderes”223. 

Mauro Cappelletti registra que as constituições francesas, mesmo rígidas e não 

flexíveis, sempre tiveram a preocupação de excluir do poder judiciário o controle de 

constitucionalidade das leis, confiando-o a um órgão de natureza política. A justificativa para 

essa resistência dos franceses, ao admitir o controle político, encontra raízes históricas nas 

interferências que, anteriores à Revolução, os magistrados repetidamente praticavam nas 

demais esferas de poder, denotando um caráter de abuso, ainda que por vezes se mostrassem 

contra as tendências absolutistas da monarquia224. 

Da forma como inicialmente é proposto, o controle político de constitucionalidade não 

se aplica no Brasil. Aqui, existe o referido controle político, no entanto, em moldes distintos 

do acima apontado. A sua aplicabilidade verifica-se quando da tramitação de um projeto de lei 

nas casas legislativas. Para tanto, existem as discussões nas Comissões de Constituição e 

Justiça (CCJ) de ambas as casas, pelas quais a votação de um parecer pela constitucionalidade 

é considerada como uma manifestação prévia de controle de constitucionalidade. Ainda nesse 

sentido, uma vez que um projeto de lei é aprovado pelo Poder Legislativo, em legítimo 

exercício de freios e contrapesos (check and balances), o Poder Executivo pode, segundo o 

Art. 66, §1º, da Constituição, vetar o projeto de lei, quando considerá-lo total ou parcialmente 

inconstitucional. Bem certo é que no caso de veto por inconstitucionalidade, a palavra final 

será do Poder Legislativo, vez que o referido instituto, na dicção do Art. 66, §4º, deve ser 

apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, que somente poderá rejeitá-lo por meio 

da maioria absoluta dos parlamentares. 

Outra oportunidade de se praticar o controle político de constitucionalidade ocorre pela 

apreciação das Medidas Provisórias. Estas somente podem ser editadas quando houver 

urgência e relevância constitucionais, com a estrita observância dos limites materiais 

estatuídos no Art. 62, §1º. Assim, se o Congresso Nacional ponderar que a legislação 

premente adotada pelo Presidente da República está em desacordo com a urgência, como 

assim ela o é entendida pela Casa, ou que houve violência às vedações constitucionais, a sua 

rejeição implica na utilização do controle político de constitucionalidade, no entanto sob a 

 
223 BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, 

p.64.  
224 CAPPELLETTI, M. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Tradução 

de A. P. Gonçalves. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1992, p.96. 
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modalidade repressiva, uma vez que a Medida Provisória faz a norma jurídica existir no 

ordenamento jurídico tão logo quando da sua publicação. 

Na sequência de espécies normativas que excepcionalmente podem ser utilizadas pelo 

Pode Executivo, tem-se a Lei Delegada. Com previsão no Art. 68, a Lei Delegada raramente é 

utilizada pelo Presidente da República. A explicação é simples. Em primeiro lugar, as 

limitações de matérias impostas à sua utilização são bem semelhantes às das medidas 

provisórias225. Além disso, para que o Chefe do Executivo as edite, é necessário primeiro pedir 

autorização ao Congresso Nacional, que, se consentir, editará Resolução que deve prever se o 

próprio Congresso deve ou não aprovar a Lei Delegada, antes da sua publicação. Ora, para 

fazer uso da Medida Provisória é desnecessário pedir qualquer autorização, arriscando obtê-la 

ou não. Considerando que o Congresso Nacional sinalize positivamente para o Presidente, 

anunciando ser despicienda a sua apreciação prévia, tão logo aquele conclua a elaboração da 

Lei Delegada, poderá publicá-la. Assim, se após a publicação, o Poder Legislativo percebe 

que o Presidente da República extrapolou os limites da delegação legislativa, poderá o 

Congresso Nacional fazer uso do estatuído no Art. 49, V, ou seja, “sustar os atos normativos 

do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa”. 

Por fim, cabe registrar que o Poder Executivo pode realizar o controle repressivo de 

constitucionalidade226. Tal medida ocorre quando o Chefe do Executivo considera a lei 

inconstitucional, mesmo sem a manifestação do Poder Judiciário227. A não aplicação da lei, 

motivada por suposta inconstitucionalidade, por determinação expressa do Chefe do 

Executivo, manifesta-se por meio de ato administrativo, fundamentado na supremacia 

constitucional. Cristóvam admite que a problemática, qual seja, a determinação de se agir 

contra legem encontra supedâneo na lógica hierárquica que empresta suporte ao ordenamento 

 
225 É vedado fazer uso de Lei Delegada para matéria reservada à Lei Complementar, bem como os atos de 

competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal. Por fim, também é vedada a sua utilização para dispor sobre: I - organização do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; II - nacionalidade, cidadania, 

direitos individuais, políticos e eleitorais; III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
226 “O Poder Executivo não é obrigado a cumprir leis que considere inconstitucionais”. Recurso de MS 13.950, 

publicado 10.10.1968, de relatoria do Min. Amaral Santos”. 
227 “Os Poderes Executivo e Legislativo, por sua chefia – e isso mesmo tem sido questionado com o alargamento 

da legitimação ativa na ação direta de inconstitucionalidade -, podem tão só determinar aos seus órgãos 

subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem 

inconstitucionais”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI-221-MC/DF. Rel. Min. Moreira Alves. Diário 

de Justiça, Brasília, DF, 22 out. 1993, p. 22251. Ement. V. 01722-01, p. 28. 
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jurídico228. Binenbojm, por sua vez, admite que os demais Poderes, no exercício de seus 

misteres administrativos, podem afastar a aplicabilidade das leis inconstitucionais. O autor 

assevera que a própria Constituição permite tal comportamento, uma vez que é dado à 

administração pública a interpretação e a aplicação do seu texto, o que autoriza, em primeiro 

lugar, a observância aos comandos constitucionais, e, em segundo, desde que compatíveis, o 

cumprimento das demais espécies normativas229. 

3.4.2 Controle jurisdicional 

O controle jurisdicional é aquele realizado pelos órgãos do Poder Judiciário. Será 

analisado que tal modalidade pode ser operada tanto com exclusividade de um único órgão, 

como no Brasil o Supremo Tribunal Federal; assim como pode ser realizado por qualquer 

juízo ou Tribunal, nas formas que serão estudadas mais adiante. O controle jurisdicional 

pode ser dividido em duas espécies: a do controle concentrado e a do incidental. Como a 

própria nomenclatura denuncia, compete ao Poder Judiciário apreciar eventual 

inconstitucionalidade, em vez de outros de natureza política, como Poder Legislativo e 

Poder Judiciário.  

3.4.2.1 O controle em concreto (difuso) 

Influenciados pelos ideais iluministas, os estadistas norte-americanos faziam uso do 

sistema jurídico common law. É costume da doutrina apontar que as origens do common law 

remontam à Inglaterra, sendo utilizado ainda pela Irlanda do Norte e Escócia. Segundo David, 

a sua formação deu-se entre 1066 e 1485, após a conquista normanda em 1066. Para esse 

sistema, é dado um privilégio para a forma como os cases foram decididos, denotando uma 

preocupação com a estabilidade dos julgados230. Para Nunes, quando da ausência de norma 

escrita, era papel dos juízes dizer o direito para equacionar o litígio material231. Dessa maneira, 

os costumes da sociedade eram levados em consideração, bem como o comportamento da 

sociedade relativamente a situações análogas. Por sua vez, Wambier aponta que a sua nota 

 
228 CRISTÓVAM, J. S. Princípios constitucionais: razoabilidade, proporcionalidade e argumentação jurídica. 2. 

ed. Curitiba: Juruá, 2016, p.255. 
229 BINENBOJM, G. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.175. 
230 DAVID, R. Os grandes sistemas do direito contemporâneo: direito comparado. Tradução de H. A. 

Carvalho. 2. ed. Lisboa: Meridiano, 1978. 
231 NUNES, J. A. Segurança jurídica e súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2010. 



 
 119 

principal é a de que o Direito se baseia mais na jurisprudência, ou ainda Direito casuístico 

(case law), que no texto da lei: 

O common law era composto de costumes ‘geralmente observados pelos ingleses’. 

Esta é a origem do nome common, ou seja, as decisões dos conflitos eram baseadas 

nos costumes, enquanto hoje, as decisões são baseadas nelas mesmas (precedentes). 

Hoje os costumes só têm valor jurídico, se encampados por um precedente232. 

Apesar de conferir a equivocada ideia de que inexiste lei escrita à qual os juízes devem 

basear suas decisões, apenas na ausência de normas os julgadores tinham que formular uma 

decisão para o caso concreto. Exemplo disso é a inexistência de uma constituição inglesa, nos 

moldes formais como inaugurado pela norte-americana. A base daquela é o common law, bem 

como demais leis constitucionais, como o Bill of Rights, Magna Charta Libertatum, Habeas 

Corpus Act, dentre outras, que expressam elementos materiais de uma Constituição. Assim, 

embora os primeiros juízes da common law tenham aplicado regras de origem germânica – 

princípios que serviram de alicerce ao sistema jurídico inglês, verifica-se que “o sistema da 

common law, desde sua formatação inicial, era considerado tão adequado às necessidades e 

estava tão bem inserido na realidade social do seu tempo”233.  

Ainda que se considere o movimento positivista pelo qual os norte-americanos tenham 

se destacado originariamente do common law, essa cisão não é radical. O fato de terem 

abraçado, por conta do federalismo, uma Constituição rígida, a existência de subsistemas 

jurídicos a serem concretizados pelos Estados os conduziu invariavelmente à produção 

legislativa positiva, aproximando-se do statutory law234. Com o estabelecimento de tais 

condições e a possibilidade da criação legislativa por parte não apenas do Congresso 

Nacional, mas igualmente das Casas Legislativas estaduais norte-americanas, a probabilidade 

de surgirem espécies normativas em desacordo com a Constituição passou a ser factível. 

Bastava, agora, construir um sistema no qual, através das premissas do common law, em parte 

adotadas pelos norte-americanos, fosse possível avaliar a constitucionalidade das leis 

(statutory law). 

Cappelletti destaca que Edward Coke, no séc. XVII, defendia que o parlamento 

efetivamente não cria a lei, mas somente a afirma ou a declara por vontade do Soberano. 

 
232 WAMBIER, T. A. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law. Revista 

de Processo, São Paulo, v. 172, p.121-153, jun. 2009. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/estabilidade_e_adaptabilidade. Acesso em: 19 mar. 2019. 
233 TUCCI, J. R. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.154. 
234 SOARES, G. F. Common law: introdução ao direito dos EUA. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
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Visto por esse prisma, haveria sempre a prevalência do common law sobre a statutory law.235 

O seu posicionamento igualmente previu que no caso de abusos por parte do Soberano, bem 

como do Parlamento, seriam os juízes os encarregados de proteger a supremacia do common 

law. Tal premissa era baseada na afirmação de que somente eles estariam habilitados, posto 

que a Ciência do Direito “[...] requires long study and experience, before that a man can 

attain to the cognizance of it”236. 

Essa doutrina, que teve aplicabilidade não apenas na Inglaterra, mas também em suas 

colônias, foi superada com a Revolução Gloriosa de 1688. A partir desse movimento 

revolucionário, foi abandonada a tese da prerrogativa dos magistrados, para ser assentada a 

supremacia do parlamento. No entanto, as Colônias americanas, desde que as suas leis 

contivessem equivalência com as editadas no parlamento inglês (Cartas), podiam executá-las, 

de outra sorte, não produziriam qualquer efeito237.  

Como a supremacia do parlamento inglês se manifestava através das Cartas, a partir da 

independência das Colônias, as Cartas deixaram de ser aplicadas e foram substituídas pelas 

Constituições de cada ex-colônia. De modo que ao serem elaboradas as Constituições (soberanas) 

estas passaram a ser a baliza de validade das demais leis, o que acabou por se tornar a prática dos 

juízes, fazendo tão somente essa adaptação. Desse momento, que Cappelletti aduz ser a “astúcia 

da história”, a supremacia do parlamento dá passagem à supremacia do judiciário, posto que os 

juízes doravante são os que decidem se a lei infraconstitucional é compatível ou não com a 

Constituição238. Após a Declaração de Independência e posterior promulgação da Constituição de 

1787, esta foi entendida como lei fundamental, posto apontar direitos fundamentais, apesar de não 

prever a existência formal do controle de constitucionalidade. Na realidade, Griffin aponta que é 

um equívoco fazer uso do termo judicial review, uma vez que inexistia na Constituição, tampouco 

havia sido feita qualquer análise de compatibilidade de normas infraconstitucionais com a novel 

Constituição.239 O artigo 6º, cláusula 2ª, assim dispõe: 

 
235 CAPPELLETTI, M. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Tradução 

de A. P. Gonçalves. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1992. 
236 Em tradução livre: requer demorados estudos e experiência, antes que uma pessoa se diga conhecedora das 

leis e costumes. 
237 SARLET, I. W.; MARINONI, L. G.; MITIDIERO, D. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p.615. 
238 CAPPELLETTI, M., op. cit., 1992, p.57. 
239 GRIFFIN, S. M. The Age of Marbury: Judicial review in a democracy of rights. Tulane Law School 

Working Paper, n.1, p.1-74, set. 2003. Disponível em: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=9. 

Acesso em: 14 abr. 2019. 
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Clause 2: This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made 

in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the 

Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges 

in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any 

State to the Contrary notwithstanding240. 

Assim, admite-se que o judicial review surgiu nos Estados Unidos da América do Norte 

e consolidou o princípio da supremacia (Art. 6º, cláusula 2ª, da Constituição Norte-americana) 

da Constituição, com base no julgamento, em 1803, do caso conhecido como Marbury vs. 

Madison241, inaugurando o controle jurídico difuso de constitucionalidade. Essa espécie se 

caracteriza pelo fato de que qualquer órgão do Poder Judiciário pode reconhecer uma norma 

como inconstitucional, desde que a arguição se dê em um caso concreto. 

O caso Marbury versus Madison é precedido de alguns acontecimentos históricos. Em 

1800, John Adams perdeu as eleições para Thomas Jefferson, que assumiria em março de 

1801. Em 27 de fevereiro de 1801, menos de uma semana antes de John Adams ser sucedido 

por Thomas Jefferson como presidente, o Congresso federalista, que seria destituído nos 

próximos dias, aprovou uma moção autorizando o Presidente a nomear juízes da paz no 

Distrito de Columbia. Em 2 de março, dois dias antes de seu mandato expirar, Adams fez 42 

nomeações em seu escritório, e as nomeações foram confirmadas pelo Senado no dia seguinte. 

Adams imediatamente assinou as comissões, e John Marshall, então ainda atuando como o 

Secretário de Estado, afixou o Grande Selo dos Estados Unidos. No entanto, na pressa da 

transição, as comissões não foram entregues. 

Quando Jefferson assumiu o cargo, encontrou as comissões guardadas numa mesa em 

seu escritório no Departamento de Estado, e orientou que não fossem entregues. Jefferson 

percebeu que a manobra de Adams era muito perigosa por 3 (três) motivos. O primeiro deles, 

a criação de diversos cargos de juízes a serem nomeados pelos federalistas; o segundo motivo, 

o Senado ratificou a criação dos referidos cargos; e, por fim, vários desses cargos eram 

vitalícios, o que representava o fortalecimento do partido federalista no governo. 

Em vez disso, decidiu reduzir o número de juízes de paz de 42 para 30 e deu 

compromissos de recesso a 30 pessoas, incluindo 25 daqueles originalmente nomeados por 

 
240 “Cláusula 2: Esta Constituição, e as Leis dos Estados Unidos, que deverão ser tomadas em conformidade com 

as mesmas; e todos os Tratados feitos, ou que serão feitos, sob a autoridade dos Estados Unidos, serão a lei 

suprema da Nação; e os Juízes em cada Estado serão obrigados inobstante por qualquer coisa na Constituição 

ou Leis de qualquer Estado ao Contrário”. 
241 Sobre este caso é sugerida a seguinte bibliografia: Pollock (2009), Hoffer (2016), Mountjoy (2007), Epstein e 

Walker (2007) e Clinton (1989). 
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Adams, mais cinco de sua própria escolha. Um daqueles originalmente nomeados por Adams, 

mas não dada a comissão, era William Marbury, proeminente empresário federalista e 

apoiador de John Adams. 

Marbury entrou com uma petição na Suprema Corte solicitando que o Tribunal emitisse 

uma ordem (writ of mandamus) para obrigar James Madison, secretário de Estado de 

Jefferson, a entregar a comissão de Marbury assinada por Adams. Em resposta à petição de 

Marbury, o tribunal emitiu uma ordem direcionando Madison para mostrar o porquê do 

mandado de segurança requerido não ser concedido. Madison, no entanto, ignorou a ordem. O 

Tribunal conduziu um julgamento sobre as questões factuais apresentadas pela petição de 

Marbury; novamente Madison recusou a participar (embora vários outros funcionários da 

administração de Jefferson testemunhassem no julgamento). 

Após dois anos, o juiz John Marshal, que foi Secretário de Adams, proferiu a decisão 

sedimentando a supremacia da Constituição, a possibilidade de o Poder Judiciário proceder ao 

Judicial Review, bem como confirmou a coercibilidade das decisões da Suprema Corte. Ficou 

assentado que é nula qualquer lei incompatível com a Constituição, por ser esta 

hierarquicamente superior, conforme dicção constitucional no Art. 6º, cláusula 2ª. A lei 

inconstitucional, no caso, era a de 1789, em seu parágrafo 13, ao estabelecer competência da 

Suprema Corte, pelo que se entendia que somente a Constituição podia fazê-lo, por força do 

artigo 3º. Assim, apesar de reconhecer que Marbury tinha direito à nomeação, deveria ter 

buscado o amparo judicial junto às instâncias ordinárias, e não diretamente à Suprema Corte, 

que somente poderia apreciar a causa em sede de competência recursal. 

A inesperada decisão ofereceu a ambos os lados uma vitória parcial. As partes, apesar 

de terem conseguido o reconhecimento de apenas parte do direito reclamado, ficaram também 

frustradas, com o que Mountjoy chamou de “falta de determinação”.242 A decisão expôs 

muitos dos problemas enfrentados por Marshall e seus colegas na Corte. Uma das questões 

não tinha nada a ver com os indivíduos ou fatos do caso. Em vez disso, tinha tudo a ver com a 

falta de estatura do tribunal dentro do governo federal. Apesar do caso, a Suprema Corte, em 

1803, foi tudo, menos, importante. Como se para mostrar quão pouco importante era o 

tribunal, o jovem governo americano não forneceu ao Tribunal um edifício próprio na nova 

capital, ocupando uma sala no prédio do Capitólio. 

 
242 MOUNTJOY, S. Marbury v. Madison: establishing Supreme Court Power. New York: Chelsea House, 

2007, p.9. 
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Conforme apontado no artigo federalista n. 78, Hamilton, Madison e Jay, o Poder 

Judiciário norte-americano não tinha muita visibilidade, e era reconhecido como um Poder 

menos importante, se comparado com o Legislativo e o Executivo: 

This simple view of the matter suggests several important consequences. It proves 

incontestably, that the judiciary is beyond comparison the weakest of the three 

departments of power; that it can never attack with success either of the other two; 

and that all possible care is requisite to enable it to defend itself against their attacks 

(The celebrated Montesquieu, speaking of them, says: ‘Of the three powers above 

mentioned, the judiciary is next to nothing.’ ‘Spirit of Laws.’ vol. i., page 186)243.  

A relevância desse caso serviu para estabelecer que a Suprema Corte, bem como 

qualquer juiz ou tribunal, pode praticar o judicial review, e o Poder Judiciário tem a mesma 

importância dos demais Poderes, Executivo e Legislativo. Ao não mais poder ser minimizado 

ou ignorado, o Congresso pode aprovar as leis que escolher. Todavia, a Corte, em última 

análise, decide se essas leis serão consideradas constitucionais. Relativamente ao Poder 

Executivo, este deve pesar suas ações porque a Suprema Corte também poderá declará-las 

inconstitucionais. 

3.4.2.2 Controle em abstrato (concentrado) 

O controle concentrado de constitucionalidade, igualmente denominado em abstrato, 

tem como percursor Hans Kelsen244. Referido doutrinador foi o arquiteto do modelo que 

 
243 Em tradução livre: Essa visão simples do assunto sugere várias conclusões importantes. Isso prova 

incontestavelmente que o Judiciário, para além da comparação, entre os mais frágeis dos três poderes; que 

nunca atacará com sucesso qualquer dos outros dois; e que deve adotar todos os cuidados possíveis para se 

defender de ataques dos demais poderes. (O famoso Montesquieu escreveu, a respeito deles: “Dos três poderes 

acima mencionados, o Judiciário é quase nada.” “Espírito das Leis.” v. 1, p. 186)”. HAMILTON, A.; 

MADISON, J.; JAY, J. The federalist. New York: Barnes & Noble Books, 2006, p.428-429. 
244 A respeito do debate sobre o guardião da constituição e a legitimidade do controle de constitucionalidade tem-

se: VINX, L. The guardian of the constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the limits of constitutional 

law. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Aqui se faz uma opção por não trazer ao corpo da tese as 

controvérsias entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. O fundamento se assenta na premissa de que para o primeiro 

doutrinador, o Estado não admite uma fragmentação política, seja através do pluralismo, policracia ou até 

mesmo o federalismo. Nesse sentido, somente através da unidade política seria possível afastar os perigos da 

indecisão, emergentes em decorrência das interações entre as diversas forças políticas, posto que geralmente 

possuem ligações com grupos privados e instituições que defendem interesses corporativos. MACEDO 

JÚNIOR, R. P. Carl Schmitt e a fundamentação do direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Para Kelsen, o 

modelo de Schmitt contempla a harmonia entre Governo e Parlamento, sendo o Poder Executivo o responsável 

pelo exame de constitucionalidade das normas. Kelsen, por sua vez, defende que aquele que elabora não pode 

estar igualmente com a incumbência de analisar se a norma produzida está condizente com o texto 

constitucional. KELSEN, H. Jurisdição constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p.277. No 

mesmo sentido BERCOVICI, G. Carl Schmitt, o Estado total e o guardião da constituição. Revista Brasileira 

de Direito Constitucional, [s.l.], p.195-201, jan./jun. 2003. Disponível em: 

http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/30/31. Acesso em: 10 abr. 2019. No "O Guardião da 

Constituição", Schmitt questiona o Poder Judiciário pela guarda da Constituição. Na sua doutrina, a 

legitimidade para exercer esse papel seria do Presidente do Reich. Por tal motivo, refutava a possibilidade do 

reconhecimento de um Tribunal Constitucional, por defender que tal medida implicaria na transferência de 
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consiste na criação de um Tribunal especial, um Tribunal Constitucional, como único órgão 

com poderes para garantir a conformidade do ordenamento jurídico. No caso específico, a 

referida instituição foi criada na Constituição de 1920 da Áustria, pelo qual o doutrinador 

atuou como juiz, entre 1921 e 1930. Antes da Segunda Guerra Mundial, além da nova 

república da Tchecoslováquia e Liechtenstein - que foi fortemente influenciada por Áustria-, 

apenas a Constituição da República Espanhola, em 1931, estabeleceu um Tribunal 

Constitucional. Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo institucional se espalhou pela 

Europa, primeiro na Itália (1947), depois na Alemanha (1949) e na França (1958). Depois, 

pelas novas democracias da Espanha (1978) e Portugal (1982), e pelas antigas democracias da 

Bélgica (1980) e Luxemburgo (1996). Desde a queda do comunismo, a esmagadora maioria 

dos países comunistas anteriores também adotou esse modelo. 

Ondas sucessivas de democratização neste século (por exemplo, Alemanha e Itália após 

a Segunda Guerra Mundial, o sul da Europa na década de 1970, toda a Europa Central e 

Oriental depois de 1989) transformaram a base jurídica do estado europeu. As novas 

constituições tipicamente proclamam uma longa lista de direitos humanos e estabelecem um 

mecanismo de defesa da supremacia. Jorge Miranda acrescenta que a Áustria forneceu o 

grande contributo ao Direito Constitucional, a criação do Tribunal Constitucional, em 1920. 

Por esse motivo, o modelo austríaco de fiscalização da constitucionalidade ficou marcado 

pelo estabelecimento da competência concentrada e especializada em um Tribunal 

Supremo245. 

Kelsen focou no problema de determinar a validade da norma, isto é, sobre a questão de 

como as normas devem ser revestidas de uma autoridade vinculante, executável através do 

poder estatal. Argumentava que qualquer ato só poderia ser considerado válido, se permitido e 

não entrasse em conflito com uma regra específica e formalmente superior. Esse modelo 

consagrava que os tribunais constitucionais gozassem de jurisdição constitucional exclusiva e 

final. Formalmente, os juízes constitucionais detêm o monopólio do exercício da revisão 

constitucional, esvaziando os demais magistrados de exercer tal prerrogativa. Os demais 

litígios judiciais continuam a ser da competência dos juízes comuns. Em virtude de um único 

órgão do Judiciário exercer o referido controle, decorre a expressão “controle concentrado”. 

 
prerrogativas do Poder Legislativo, para o Judiciário, promovendo a sua politização. SCHMITT, C. O 

guardião da constituição. Tradução de G. D. Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. Um dos expoentes do 

debate entre Carl Scmitt e Hans Kelsen é Lima (2002). Uma boa abordagem comparativa entre os dois modelos 

(americano e continental europeu) é feita por Silva (2009). 
245 MIRANDA, J. Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990. v. I, p.206. 
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Qualquer jurisdição que exercesse a revisão constitucional inevitavelmente participaria da 

função legislativa, daí a insistência em concentrar a revisão em um tribunal especializado (em vez 

de difundir poderes de revisão em todo o judiciário). No entanto, há uma distinção entre o 

parlamento e uma Corte Constitucional, quando da atividade legiferante. Parlamentos são 

legisladores positivos, uma vez que eles elaboram leis livremente, sujeitos apenas às restrições da 

Constituição. Os juízes constitucionais, por outro lado, são legisladores negativos, cuja autoridade 

legislativa se restringe à anulação da lei quando entra em conflito com a constituição246. 

Visto por esse prisma, o núcleo da teoria constitucional de Kelsen se baseava na supremacia 

da constituição por três pilares. O primeiro deles é o estabelecimento de uma estrutura 

hierarquizada do sistema jurídico, na qual a Constituição representa o mais alto patamar do 

positivismo jurídico. A criação legislativa, portanto, deve estar em conformidade com essa 

hierarquia247. O segundo estabelece que a constituição determina, frequentemente, o conteúdo da 

legislação. O catálogo de direitos civis e liberdades, um componente típico das constituições 

modernas, é essencialmente uma determinação negativa desse tipo. Garantias constitucionais de 

igualdade perante a lei, de liberdade individual, de liberdade de consciência, e assim por diante, 

não são mais do que proscrições de estatutos que tratam os cidadãos de maneira desigual em 

certos aspectos ou que interferem com certas liberdades. O terceiro pilar define que as normas 

constitucionais são protegidas pela rigidez, isto é, não podem ser modificadas pela legislação 

ordinária. Para a sua própria alteração ou revogação, a constituição deve prever procedimentos 

diferentes e mais exigentes do que os procedimentos legislativos habituais. A rigidez de uma 

constituição, portanto, é uma condição necessária para sua supremacia248.  

Hans Kelsen, ao defender a viabilidade da sua tese, oferta uma visão crítica do controle 

difuso de constitucionalidade, aponta que o Tribunal Constitucional não precisa obrigatoriamente 

integrar a estrutura do Poder Judiciário, posto que deve ser criado exclusivamente para tal 

finalidade, assim como a sua tarefa é precípua de interesse público, pelo que deve ser objeto de 

proteção por meio de um rito próprio, distinto das demais formas de julgar: 

 
246 SWEET, A. S. Constitutional Courts and Parliamentary Democracy (Special Issue on Delegation). Yale Law 

School Faculty Scholarship Repository, Series 84, p.77-100, 2002. Disponível em: 

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1081. Acesso em: 12 abr. 2019. 
247 KELSEN, H. Introduction to the problems of legal theory. Tradução de B. Paulson e S. Paulson. Oxford: 

Oxford University Press, 1992. 
248 CARLOS BAYÓN, J. Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo. In: J. 

BETEGÓN CARRILLO, F. J.; SAN MIGUEL, L.; PRIETO SANCHÍS; PÁRAMO ARGÜELLES, J. R. 

Constitución y derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. p. 

67-118.  
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A desvantagem dessa solução consiste no fato de que os diferentes órgãos 

aplicadores da lei podem ter opiniões diferentes com respeito à constitucionalidade 

de uma lei e que, portanto, um órgão pode aplicar a lei por considera-la 

constitucional, enquanto outro lhe negará aplicação com base na sua alegada 

inconstitucionalidade. A ausência de uma decisão uniforme sobre a questão da 

constitucionalidade de uma lei, ou seja, sobre a Constituição estar sendo violada ou 

não, é uma grande ameaça à autoridade da própria Constituição249. 

O sistema centralizado de Kelsen reflete o pensamento positivista da jurisprudência, 

incorporando uma estrita hierarquia das leis. Considerando que as normas são estabelecidas 

apenas para o parlamento e juízes ordinários estão subordinados ao parlamento, cujas leis eles 

aplicam, somente um órgão extrajudicial teria o condão de restringir a legislatura. Este órgão 

jurisdicional seria o único responsável pelo controle de constitucionalidade250.  

Percebem-se diversas distinções em contraste com o que fora asseverado pela narrativa 

do surgimento do controle de constitucionalidade difuso. A primeira delas, de que o controle 

difuso pode ter início por meio de qualquer procedimento judicial, pelo que pode chegar até a 

mais alta Corte de Justiça, através da via recursal. Por tal característica, a produção de efeitos 

somente pode ser operada entre as partes que se fizeram representar no processo. Por outro 

lado, o controle concentrado exige que a provocação relativa à possível inconstitucionalidade 

não advenha de um caso provocado por um particular, que tem um incidente a ser 

equacionado, mas sim pela arguição abstrata, cujo procedimento judicial tem partida na mais 

alta Corte de Justiça ou no Tribunal específico para tal finalidade. Como não se tem um caso a 

ser equacionado, mas sim a dúvida relativa à constitucionalidade da norma questionada, uma 

vez que ela é reconhecida como contrária à Constituição, os seus efeitos devem irradiar sobre 

todo o ordenamento jurídico e suas relações. 

3.5 O controle de constitucionalidade brasileiro 

Após análise do surgimento dos controles de constitucionalidade, a saber: político e 

jurídico, registra-se que o Brasil permite a existência concomitante de ambos os modelos, nas 

suas diversas modalidades, em especial as do jurídico. Isso porque este último tanto pode ser 

operado na modalidade abstrata como a incidental. Assim, no Brasil, verifica-se ampla e 

diversa possibilidade de controle, ainda de forma preventiva ou repressiva. 

 
249 KELSEN, H. Jurisdição constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p.303. 
250 GINSBURG, T. Judicial review in new democracies - Constitutional courts in Asian Cases. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003, p.9. 
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Atravessa-se o controle político praticado por comissões legislativas251, notadamente as 

Comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a prática 

do veto do executivo, quando da apreciação dos projetos de lei, momento em que poderá 

justificar a sua não concordância fundamentada na inconstitucionalidade252, seja de cunho 

material ou formal, e ainda a possibilidade de os parlamentares provocarem o Supremo 

Tribunal Federal, quando vislumbrarem possível ofensa ao devido processo legislativo, para 

forçar a Corte a impedir a regular tramitação de propostas legislativas desvairadamente 

inconstitucionais por inobservância do devido processo legislativo constitucional253. 

Anunciados os controles preventivos de constitucionalidade, ater-se-á aos controles 

jurídicos da sistemática brasileira. Abstraindo eventuais contextos históricos que denotem o 

surgimento de um ou outro sistema, somente serão mencionados aspectos temporais quando 

relevantes para a compreensão do contexto jurídico de aplicabilidade da modalidade de 

controle. Faz-se uso da referida técnica, por se entender que existem outras inúmeras fontes de 

elucidação histórica a respeito do surgimento do controle de constitucionalidade brasileiro. 

Visto por esse prisma, serão apontados exclusivamente os meios de controle existentes, com 

ênfase no jurisdicional, por ser o objeto de pesquisa, sendo desprezado igualmente o controle 

político de constitucionalidade. 

3.5.1 O controle jurisdicional difuso de constitucionalidade 

O controle difuso de constitucionalidade tem como fundamento elementar a 

possibilidade de qualquer legitimado provocar o Poder Judiciário, quando sofrer efeitos 

 
251 A respeito da regular tramitação das propostas normativas, faz-se referência a SILVA, J. A. Formação das 

leis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 
252 Registre-se que o veto também pode ser utilizado quando o Chefe do Executivo justificar a sua oposição com 

base na contrariedade de interesse público do projeto de lei. 
253 Nesses casos, o fundamento que empresta validade à propositura de Mandado de Segurança de modo a 

assegurar a fruição de direito líquido e certo do parlamentar (e apenas ele tem legitimidade para a impetração 

do remédio). A jurisprudência do STF admite, excepcionalmente, que o parlamentar tem legitimidade a 

impetrar o remédio do mandado de segurança para combater atos praticados no decorrer do processo de 

deliberação legislativa, com a finalidade de aprovar leis ou emendas à constituição que se mostrem 

incompatíveis à disposições constitucionais (e não regimentais) que regulamentam o processo legislativo. Para 

tanto, tem-se como exemplo de jurisprudência MS 20.257/DF. Min. Moreira Alves (relator para o acórdão) 

(Min. Décio Miranda -relator) (leading case) publicado DJ 27/02/1981; MS 20.452/DF. Min. Aldir Passarinho. 

DJ 11/10/1985; MS 21.642/DF. Min. Celso de Mello; MS 24.645/DF. Min. Celso de Mello, DJ de 15-9-2003; 

MS 24.593/DF. Min. Maurício Corrêa. DJ de 8-8-2003; MS 24.576/DF. Min. Ellen Gracie, DJ de 12-9-2003; 

MS 24.356/DF. Min. Carlos Velloso. DJ de 12-9-2003. MS 32.033. Relator(a): Min. Gilmar Mendes, 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013); MS 24.667 AgR. Rel. 

Min. Carlos Velloso. DJ de 23-4-2004; MS 27.971. Rel. Min. Celso de Mello, j. 1º-7-2011, dec. Monocrática. 

DJE de 1º-8-2011. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudências. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso em: 3 mar. 2019. 
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deletérios de uma lei que possivelmente lhe cause dano por ser, eventualmente, 

inconstitucional. Assim, qualquer juiz ou Tribunal, nos termos do Art. 92, pode proceder ao 

exame de constitucionalidade de lei ou ato normativo, desde que qualquer das partes assim o 

requeira. Por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre esclarecer que é possível até 

mesmo agir de ofício, como dever do Magistrado. 

Associado ao controle jurisdicional difuso e incidental, o controle concreto é 

também chamado ‘acção judicial’ (Richterklage). Trata-se aqui de dar operatividade 

prática à ideia da judicial review americana: qualquer tribunal que tem de decidir um 

caso concreto está obrigado, em virtude de sua vinculação pela constituição, a 

fiscalizar se as normas jurídicas aplicáveis ao caso são ou não válidas254. 

A vantagem da existência do controle difuso de constitucionalidade reside no aspecto de 

que qualquer jurisdicionado pode, na condição de intérprete da constituição255, alegar que a 

legislação infraconstitucional aplicável ao seu incidente fere o texto constitucional, devendo o 

juízo competente para apreciar o pedido se manifestar. Assim, é-lhe dada a possibilidade de 

buscar o amparo judicial para ver reconhecida a alegada inconstitucionalidade, que somente 

para si produzirá efeitos, posto ser o autor da ação. A aferição de constitucionalidade da 

norma não é o propósito da ação, mas sim o direito subjetivo do autor da ação. 

Quando se discute o controle difuso no âmbito de Tribunais, a Constituição de 1988 

estabelece a chamada cláusula de reserva de plenário, expressamente disposta no Art. 97256, 

com a exigência de quórum para a declaração de inconstitucionalidade. O intuito desse 

requisito é o de evitar a possível insegurança jurídica que surgiria de eventuais alterações de 

entendimentos das Cortes com uma velocidade indesejada. Uma vez que o quórum 

qualificado exige uma composição mais sólida, as modificações dos entendimentos tendem a 

ser minimizadas, posto ser mais difícil reconhecer a inconstitucionalidade, bem como alterar 

as decisões anteriormente formuladas. A importância desse dispositivo é tamanha que o 

próprio STF editou a Súmula Vinculante nº 10, firmando o posicionamento que: “Viola a 

cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, 

 
254 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.804. 
255 A ideia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição foi formulada por Peter Häberle, através de sua 

obra “Hermenêutica Constitucional - A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição”. Segundo o 

doutrinador, o quantitativo de intérpretes da Lei Fundamental não deve ser restrito às autoridades públicas e os 

atores nos processos de controle de constitucionalidade, mas deve ser abrangido para contemplar os cidadãos e 

demais grupos de sociedade que estão inseridos no contexto da realidade constitucional. HÄBERLE, P. 

Hermenêutica constitucional - A sociedade aberta dos intérpretes da constituição. Tradução de G. F. Mendes. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. 
256 Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 

poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
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embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder 

público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  

Visto por esse prisma, os órgãos especiais poderão declarar a inconstitucionalidade, 

mas somente através da observância da citada cláusula de reserva de plenário ( full bench). 

Como medida a privilegiar o princípio da economia processual, segurança jurídica e 

racionalização judiciária, o Supremo Tribunal Federal, sensível às possíveis repetições que 

podem ocorrer quando diversos particulares buscam o amparo do Poder Judiciário no 

sentido de discutir, em um caso concreto, a possível inconstitucionalidade, ponderou a 

respeito da renovação da cláusula de reserva de plenário quando a matéria se torna pacífica, 

junto ao órgão especial do Tribunal que irá examinar a matéria. Imagina-se que para cada 

caso em que há semelhança de arguições, a deliberação repetitiva seria contraproducente e 

poderia conduzir a digressões que trariam à tona eventuais modificações de pensamento, 

aproximando de uma insegurança jurídica. 

Assim, restou assentado, com base no RE 190.725-8, ser desnecessária a renovação da 

cláusula da reserva de plenário, quando o órgão especial ou o Pleno do Tribunal, ou ainda o 

próprio Supremo Tribunal Federal, tenha se manifestado a respeito da matéria. Nos termos do 

Min. Ilmar Galvão: 

[...] declarada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei, 

pela maioria absoluta dos membros de certo Tribunal, soaria como verdadeiro 

despropósito, notadamente nos tempos atuais, quando se verifica, de maneira 

inusitada, a repetência desmesurada de causas versantes da mesma questão jurídica, 

vinculadas à interpretação da mesma norma, que, se exigisse, em cada recurso 

apreciado, a renovação da instância incidental da arguição de inconstitucionalidade, 

levando as sessões da Corte a uma monótona e interminável repetição de julgados da 

mesma natureza. 

A forma como a jurisprudência se posiciona dá a entender que somente nos casos de 

reconhecimento da inconstitucionalidade, é que a mitigação da cláusula de reserva de plenário 

pode ser operada. Todavia, quando da mesma forma é decidido pela constitucionalidade da 

norma, ou quando da aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição para 

reconhecer a constitucionalidade, é possível relativizar a obrigatoriedade de reunir o órgão 

especial para que se decida nos termos do Art. 97 da Constituição. Cumpre registrar ser 

descabido fazer uso da cláusula de reserva de plenário, quando se tratar de discussão a 

respeito da constitucionalidade de normas pré-constitucionais. Isso porque a arguição do 

incidente deve pautar o seu argumento com base na Constituição vigente e não em Lei 
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Fundamental não mais existente. No caso em apreço, pondera-se a respeito da recepção da 

norma anterior, desde que materialmente compatível com a atual Constituição. 

Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da lei, seja pelas instâncias inferiores ou 

até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, quando a discussão chegar àquela Corte pela via 

recursal, os efeitos serão sensíveis apenas às partes do processo. Dito isto, as consequências 

jurídicas dos julgados ficarão adstritas aos contornos discutidos na lide, mas retroagindo ao 

momento de edição da lei combatida, declarando-a nula de pleno direito (efeitos ex tunc). 

Considerando que os efeitos são apenas para as partes (inter partes), é possível ainda 

elucubrar que diversas decisões no mesmo sentido, ou seja, matéria repetitiva chegando e 

sendo apreciada pela Corte, pode causar espécie. Isso porque, a medida racional seria a 

possível produção de efeitos erga omnes, ou seja, para todos que se encontrem sob o jugo 

daquela norma. A Constituição, no Art. 52, X, prevê uma competência do Senado Federal 

intimamente relacionada com a discussão ora posta. Isso porque o referido dispositivo aponta 

que é de competência privativa daquela Casa “suspender a execução, no todo ou em parte, de 

lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. Portanto, 

uma vez que a previsão ali prevista ocorra, e após a regular comunicação da Corte ao Senado 

Federal, esta, por iniciativa própria, poderá promover a produção de efeitos erga omnes, não 

pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, mas pela suspensão (e não revogação) da lei, 

válida a partir da publicação via imprensa oficial257. 

Houve interessante debate provocado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, após o 

pronunciamento do STF nos autos do HC 82.959, relatado pelo Ministro Marco Aurélio. 

Neste julgado foi reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 

8.072/90. A lei sob comento proibia a progressão de regime de cumprimento de pena nos 

crimes hediondos. O acórdão foi lavrado nos seguintes termos: 

PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – RAZÃO DE SER. A 

progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semi-aberto e 

aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos 

dia, voltará ao convívio social. 

PENA - CRIMES HEDIONDOS – REGIME DE CUMPRIMENTO –

PROGRESSÃO – ÓBICE – ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 –

INCONSTITUCIONALIDADE – EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita 

com a garantia da individualização da pena – artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição 

 
257 Efeitos ex nunc (não retroativos), para aqueles que se encontram na situação prevista na decisão, mas que não 

ingressaram ou não obtiveram, ao tempo da publicação da Resolução do Senado Federal, a suspensão da lei 

inconstitucional. 
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Federal - a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime 

integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, 

em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da 

Lei nº 8.072/90. 

A controvérsia surgiu quando o Min. Gilmar Mendes defendeu a possibilidade de 

atribuir efeitos erga omnes às decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas em sede 

de controle incidental. O ministro defendeu, de forma inovadora, nos autos da Reclamação 

4.335, objetivando imprimir celeridade aos julgados, argumentando que o papel do 

Senado Federal seria tão somente o de dar publicidade aos julgados de 

inconstitucionalidade incidental do STF. Mendes alegou que se tratava de autêntico caso 

de mutação constitucional, que dá nova compreensão ao dispositivo constitucional. No 

caso específico, para que a progressão do regime se estendesse automaticamente àqueles 

que se encontravam em condição análoga à discutida nos autos do HC 82.959, seria 

necessário o cumprimento do disposto no Art. 52, X, da Constituição, por parte do Senado 

Federal, o que não havia ocorrido258. 

Em que pese dotada de apelos sedutores, a tese do Ministro Gilmar Mendes não se 

sagrou vencedora. Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal pode suprimir do Senado Federal 

uma competência que lhe é outorgada expressamente pela Constituição. Os efeitos erga 

omnes, em sede de controle difuso, somente podem ser produzidos com a participação do 

Senado Federal, em conformidade com o estatuído pela Lei Maior. Caso seja intenção dos 

Ministros ampliar os efeitos da decisão, podem fazer uso do que estabelece o Art. 103-A259, 

editar as súmulas vinculantes260. No caso em apreço, tal ferramenta foi utilizada pelo STF, 

com a edição da Súmula Vinculante 26261. 

 
258 MENDES, G. F. O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso clássico de mutação 

constitucional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 41, n. 162, p.149-168, abr./jun. 2004. 

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/953/R162-12.pdf?sequence=4. Acesso em: 

10 abr. 2019. 
259 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 

terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de 

sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 

revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 
260 As Súmulas Vinculantes foram regulamentadas pela Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006. 
261 Súmula vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou 

equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do Art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do 

benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Diário de Justiça eletrônico, n. 238, 23 dez. 2009, p. 1. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=26.nume.%20E%20S.FLSV.&base=bas

eSumulasVinculantes. Acesso em: 16 jul. 2019.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=26.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=26.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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3.5.2 O controle jurisdicional concentrado de constitucionalidade 

Por sua vez, o controle concentrado é considerado como um dos principais meios 

utilizados, junto ao Supremo Tribunal Federal, para defender a superioridade da Constituição 

Federal. Quando operado, tem como finalidade a discussão da lei ou ato normativo emanado 

do Poder Público posterior à Constituição de 1988. Vale destacar que a discussão assume, 

diferentemente do controle difuso, que exige um incidente a ser equacionado, um caso em 

concreto, o condão de discutir de forma abstrata, geral e impessoal a constitucionalidade da 

espécie normativa. Nas palavras de Canotilho: “O controle abstrato significa que a 

impugnação da constitucionalidade de uma norma é feita independentemente de qualquer 

litígio concreto”262. 

O controle concentrado encontra previsão expressa no Art. 102, inciso I, alínea “a”, ao 

atribuir competência expressa ao STF para julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADI e a Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC263, pelo que suas decisões 

definitivas de mérito produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo segundo do mesmo dispositivo. O 

artigo também enumera a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF. Por fim, o Art. 103, § 2º, 

outorga à Corte Constitucional a atribuição de promover o controle por intermédio do 

julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO. Em que pese a 

organização judiciária brasileira não dispor de um tribunal constitucional exclusivo, ou seja, 

com a atribuição de tão somente apreciar as controvérsias constitucionais, conforme 

defendido por Kelsen, vê-se que o controle em abstrato, no Brasil, opera-se por atuação 

exclusiva do Supremo Tribunal Federal.  

De forma proposital, é omitida a análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

Interventiva, a ADI, por omissão e a ADPF. A primeira justificativa, no que tange à ação cujo 

objeto é a decretação da intervenção da União nos Estados ou no Distrito Federal, baseia-se 

no fato de que tal ação tem como previsão a violação de qualquer dos princípios 

 
262 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.805. 
263 Ambas regulamentadas pela Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. 
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constitucionais sensíveis, postulados no Art. 34 VI. O seu objeto, portanto, não se coaduna 

com o estudo desta tese264. 

A ADI interventiva visa ao restabelecimento dos princípios elencados no referenciado 

dispositivo, pelo que não guarda correspondência analítica com a suposta violação no que 

tange ao exercício da competência legislativa perpetrada pela União e Estados. Pode ser 

utilizado o mesmo argumento, o objeto da tese, para fazer oposição às digressões relativas à 

omissão legislativa combatida pela via da ADO. Como objeto de tal ação é a declaração da 

omissão legislativa, e o que se pretende discutir é a atividade positiva do legislador, tal análise 

se mostra incompatível com o tema proposto. 

A ADPF, em virtude de o seu objeto estar restrito a evitar ou reparar lesão a preceito 

fundamental, resultante de ato do Poder Público, foi regulamentada por lei específica, a saber, 

a de número 9.882, de 3 de dezembro de 1999. No caso, em virtude da especificidade trazida 

pela possibilidade de se fazer uso da ADI para se analisar a constitucionalidade das leis 

federais e estaduais, afasta-se a utilização de ADPF, por força da aplicação do Art. 4º, § 1º, da 

Lei da ADPF, que anuncia o seu caráter subsidiário. Assim, existindo qualquer outro meio 

capaz de sanar a lesividade, como no caso a Ação Direta de Inconstitucionalidade, utilizada 

para combater as espécies normativas propriamente ditas, descabida é a interposição da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental265. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade, também conhecida por ação genérica de 

inconstitucionalidade, foi introduzida formalmente no ordenamento jurídico brasileiro por 

meio da EC 16/65, quando vigente a Constituição de 1946. A Carta atual situa-a junto ao pré-

falado Art. 102. Por se tratar de um processo objetivo, sem partes, defende-se que o 

impetrante da ação não tem interesse de uma satisfação subjetiva, pessoal, mas sim a proteção 

da própria Constituição. Tal fundamento, ausência de partes, justifica que a Constituição 

indique quais são os legitimados à sua propositura. Ao assim dispor, o Texto Constitucional 

 
264 “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: [...]. VII - assegurar a 

observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime 

democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração 

pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde”. 
265 Também não se admite a utilização da ADPF, conforme a lição do Min. Teori Zavascki, oriunda da decisão 

proferida na ADPF 127, na qual destacou que o mencionado instrumento para análise dos “[...] atos estatais 

antes insuscetíveis de apreciação direta pelo Supremo Tribunal Federal, tais como normas pré-constitucionais 

ou mesmo decisões judiciais atentatórias a cláusulas fundamentais da ordem constitucional, viessem a figurar 

como objeto de controle em processo objetivo”. 
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aponta uma pluralidade de indicados que podem manejar as referidas ações de controle de 

constitucionalidade. Clève aponta a inexistência de lide na ação direta de 

inconstitucionalidade, em virtude da inexistência de interesses particulares em disputa. Esse 

motivo, para o autor, é suficiente para relativizar os princípios constitucionais processuais 

(processo subjetivo) a serem aplicados quando de sua tramitação266. No mesmo sentido, 

Mendes ressalta que: 

Tem-se aqui, pois, o que a jurisprudência dos Tribunais Constitucionais costuma 

chamar de processo objetivo (objetives Verfahren), isto é, um processo sem sujeitos, 

destinado, pura e simplesmente à defesa da Constituição 

(Verfassungsrechtsbewahrungsverfahren). Não se cogita, propriamente, da defesa de 

interesse do requerente (Rechtsschutzbedürfnis), que pressupõe a defesa de situações 

subjetivas. Nesse sentido, assentou o Bundesverfassungsgericht que, no controle 

abstrato de normas, cuida-se fundamentalmente, de um processo sem partes, no qual 

existe um requerente, mas inexiste requerido. A admissibilidade do controle de 

normas – ensina Söhn - está vinculada a uma necessidade pública de controle 

(öffentliches Kontrollbedürfnis)267. 

Interessante destacar que apesar da enumeração taxativa apontada no Art. 103268, os 

legitimados podem ser divididos em duas categorias, universal ou restrita. A primeira aduz 

que qualquer dos legitimados pode propor a impugnação de constitucionalidade, sendo 

desnecessário tecer construção lógica entre a natureza do legitimado e a relação ou pertinência 

temática entre o objeto impugnado. Assim, os legitimados universais podem impugnar as leis 

que versem a respeito de qualquer matéria. Por outro lado, a legitimação restrita, ou também 

chamada de legitimados especiais, tem pela frente a imperiosa necessidade de demonstrar a 

pertinência temática entre o teor da norma impugnada e a natureza da atividade do legitimado. 

Dessa maneira, os indicados nos incisos I a III e VI a VIII podem manejar as referidas ações 

sem qualquer restrição, ou seja, por força das suas próprias atribuições institucionais. No 

entanto, os remanescentes encontram restrições que somente se superam após a demonstração 

de que as suas atividades guardam relação com a lei a ser impugnada, para trazer alguma 

 
266 CLÈVE, C. M. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. Sâo Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2000, p.143. 
267 MENDES, G. F. Controle de constitucionalidade – Aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990, 

p.250. 
268 “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 

I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”. 
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repercussão para o requerente. Assim, Governadores e as Mesas das Assembleias precisam 

demonstrar que a lei combatida afeta o ente federativo, da mesma forma que das 

confederações e entidades de classe se exige que apontem em que medida a norma 

supostamente inconstitucional atinge os interesses dos respectivos filiados ou associados. 

Uma vez proposta a ADI, a sua desistência é inadmissível, assim como a intervenção de 

terceiros ou até mesmo a alegação de suspeição ou impedimento269. A própria natureza 

objetiva da ação afasta tais possibilidades. A jurisprudência do Pretório Excelso aponta que 

uma vez apresentada a dúvida relativa à constitucionalidade da norma, desaparece qualquer 

interesse individual ou subjetivo, para dar espaço ao interesse público e a sua 

indisponibilidade, para prevalecer a autoridade da Constituição270. Como o controle judicial 

abstrato depende de uma avaliação igualmente abstrata e objetiva da questão, os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal devem conhecer o direito e emitir suas decisões sem a necessidade 

de auxílio de quaisquer outros atores processuais, como a intervenção de terceiros271 ou 

assistentes (Art. 7º da Lei 9.868/1999). Apesar de vedar expressamente a intervenção de 

terceiros, a Lei (Art. 7º, § 2º) admite a participação do chamado de amici curiae, na condição 

de outros órgãos ou entidades, na forma como o STF disciplinar. Esses chamados amigos da 

Corte poderão auxiliar os julgadores com a participação esclarecedora de elementos técnicos 

relativos aos temas sob arguição. Dessa maneira, na qualidade de informantes, os amigos da 

Corte ofertam elementos possíveis e necessários à solução da controvérsia, para além de ser 

considerado um fator de legitimação social das decisões do Supremo272. A figura do amicus 

 
269 O Min. Celso de Mello aponta uma razão óbvia pelo que se admite a possibilidade do impedimento. Trata-se 

de hipótese em que o signatário da peça de arguição inconstitucional, por exemplo, Procurador-Geral da 

República, tome assento como Ministro do STF e venha a julgar a própria ação interposta por si. Neste caso, 

defende-se o impedimento ululante, conforme registrado na ADI 55-1: “[...] não se legitima a recusatio judicis, 

quer mediante argüição de suspeição, quer mediante oposição de impedimento, ressalvada a situação, 

absolutamente excepcional, de Min. da Corte que, ‘na condição de Procurador-Geral da República, haja 

recusado representação para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade’”. 
270 Vide ADI 387 MC, de relatoria do Min. Celso de Mello. Nela ficou assentado: “O princípio da 

indisponibilidade, que rege o processo de controle concentrado de constitucionalidade, impede a desistência da 

ação direta já ajuizada. O Art. 169, § 1º, do RISTF-80, que veda ao PGR essa desistência, aplica-se, 

extensivamente, a todas as autoridades e órgãos legitimados pela Constituição de 1988 para a instauração do 

controle concentrado de constitucionalidade (Art. 103)”. 
271 Vide ADI 4.140, de relatoria da Min. Ellen Gracie, assim lavrada: “A ação direta de inconstitucionalidade é 

espécie de processo objetivo no qual se deflagra o controle abstrato de normas. Não cabe nesse procedimento 

especial a defesa de interesses ou direitos subjetivos. Não é por outra razão que o caput do Art. 7º da Lei 

9.868/99 proíbe, expressamente, 'a intervenção de terceiros no processo de ação direta de 

inconstitucionalidade'.” 
272 Nesse sentido, apontou o Min. Teori Zavascki no julgamento da ADI 3.460-ED: “O amicus curiae é um 

colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não 

como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir 

para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, 
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curiae era muito debatida em virtude da inexistência, à época do Código de Processo Civil 

vigente à edição da Lei da ADI e ADC, do mencionado instituto. Somente com o atual CPC, 

Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015, através do Art. 138273, adveio a sua regulamentação. 

A Constituição atribui a competência ao STF para processar e julgar ação direta de 

inconstitucionalidade, que tem como objeto combater lei ou ato normativo federal ou 

estadual, enquanto a ADC tem campo mais restrito, a declaração de constitucionalidade de lei 

ou ato normativo federal (Art. 102). Admite-se como lei ou ato normativo as espécies 

normativas previstas no Art. 59 da Constituição, assim como os decretos autônomos; as 

Constituições Estaduais e suas respectivas leis; a Lei Orgânica do Distrito Federal e suas leis 

distritais274; os tratados internacionais; os Regimentos Internos dos Tribunais Superiores e os 

atos normativos editados pelas pessoas jurídicas de direito público da União; Regimentos 

Internos e atos normativos dos Tribunais Federais, Estaduais e de Contas; as Resoluções do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público quando dotadas 

de generalidade, impessoalidade e abstração. Conforme Barroso, deve ser o requisito para se 

detectar se a norma é passível ou não de sofrer o controle; é a presença dos atributos de 

generalidade e abstração275. 

Considerando o requisito acima apontado, é possível excluir exemplificadamente da 

ADI: as meras propostas legislativas276 (propostas de emenda à Constituição e projetos de leis 

- ordinárias ou complementares; atos normativos secundários - decretos regulamentares, 

instruções normativas, resoluções, atos declaratórios, uma vez que não inovam o ordenamento 

 
portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do 

interessado. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no STF possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida 

segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete 

qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, 

circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao 

preterido." (ADI 3.460-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, julgamento em 12-2-2015, Plenário, DJE de 12-3-2015.) 
273 “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 

demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento 

das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, 

órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua 

intimação. § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a 

interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º. § 2º Caberá ao 

juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3º O 

amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas”. 
274 Por força da Súmula STF 642, “Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal 

derivada da sua competência legislativa municipal”. 
275 BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, 

p.210.  
276 Por não existirem no mundo jurídico. Não confundir a utilização do mandado de segurança utilizado pela 

parlamentar a fim de cobrar a higidez do processo legislativo, e não a matéria da proposta legislativa. 
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jurídico; a legislação anterior à Constituição vigente, em virtude de que o cotejo se dá com o 

Texto atual277; lei revogada, posto não mais existente, conduzindo à perda do objeto; leis 

municipais, por expressa ausência no comando normativo; e, por fim, mas não 

exaustivamente, as Súmulas, posto se tratar de produto típico da atividade jurisdicional). 

3.5.2.1 Os efeitos da decisão de mérito do STF em controle concentrado 

As decisões proferidas em que se declara a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo são irrecorríveis (afastada até mesmo a ação 

rescisória), salvo pela oposição via embargos de declaração (Art. 26). Uma vez declarada 

inconstitucional a norma, o Supremo atua como verdadeiro legislador negativo, fazendo com 

que toda ela, ou a parte em destaque, seja eliminada do ordenamento jurídico para devolver a 

harmonia do sistema legal. Uma ADI julgada improcedente equivale à confirmação da 

constitucionalidade da norma, ou seja, equivalente a uma decisão procedente, em sede de 

ADC. O reverso é igualmente possível, pelo que se denomina de natureza dúplice ou 

ambivalente da ADI e da ADC (Art. 24 da Lei), impedindo futuras proposituras para discutir 

novamente a matéria. 

Segundo o Art. 102, § 2º, bem como o parágrafo único do Art. 28 da Lei Federal nº 

9.868/1999, as decisões de mérito produzem efeitos erga omnes e vinculantes relativamente 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal. Este ponto distingue o controle concentrado do difuso, uma vez 

que neste as decisões têm eficácia inter partes, até mesmo pela natureza subjetiva. Naquele, o 

concentrado, as decisões produzem reflexos em todo o ordenamento jurídico, posto que os 

legitimados não manejaram a ação com a finalidade de um benefício pessoal ou particular. 

Desta maneira, um sem número de pessoas pode ser atingido pela decisão colegiada, posto 

que, segundo a legitimidade, a depender da existência ou não da pertinência temática, pode 

conduzir a um efeito geral ou restrito a uma coletividade ou categoria específica, ainda que 

não quantifique a totalidade de seus integrantes.  

O efeito vinculante, por sua vez, tem o condão de impulsionar os demais órgãos do 

Poder Judiciário (Art. 94 da Constituição), assim como a administração pública, de todos os 

entes políticos da federação, ao cumprimento compulsório das decisões de mérito proferidas 

pelo STF no referido controle. O propósito é ofertar coerência e segurança, impedindo os 

 
277 Para a hipótese, é possível fazer uso da ADPF. 
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destinatários de agir de maneira contrária ao sacramentado estabelecido pelo Pretório 

Excelso278. A vinculação igualmente existe quando se tratar de concessão de medida cautelar 

(Art. 11 da Lei da ADI), no entanto, os seus efeitos somente poderão ser aplicados a partir do 

seu deferimento, ou seja, não retroagem. 

Ainda no tema da segurança jurídica, o Art. 27279 da Lei da ADI e ADC traz importante 

instrumento de conformação entre a decisão que declara a inconstitucionalidade e os efeitos 

que pode produzir, caso fossem imediatamente aplicadas. 

Pelo teor do artigo, é permitido ao Supremo Tribunal escolher a partir de quando a 

decisão produzirá efeitos, desde que haja razões de segurança jurídica, ou de excepcional 

interesse social. Tal medida é necessária, notadamente quando o reconhecimento da 

inconstitucionalidade se mostra tardia e diversos efeitos se consolidaram com o tempo. A 

mudança do paradigma, de súbito, poderia provocar verdadeira insegurança, pelo que o lapso 

temporal a ser eleito pelo STF traz um hiato para se conformar à nova situação de 

constitucionalidade das relações. 

Um clássico exemplo da modulação dos efeitos na declaração de inconstitucionalidade 

foi o resultado do julgamento da ADI 2.240, que atacava a Lei 7.619/00 do Estado da Bahia. 

A Lei criava por desmembramento do Município de Barreiras, o Município de Luís Eduardo 

Magalhães. Na época, o Art. 18, §4º, da Constituição Federal havia sido modificado pela EC 

15/96, que o alterou para torná-lo uma norma de eficácia limitada. Isso porque o texto atual 

somente permite que sejam criados Municípios no período determinado por Lei 

Complementar Federal. No entanto, o referido dispositivo ainda não foi regulamentado pelo 

Congresso Nacional280, produzindo tão somente o efeito negativo da impossibilidade de se 

 
278 Apesar do pedido de inconstitucionalidade cingir-se a uma norma específica, é possível que uma vez julgada 

como procedente, a declaração venha a atingir, por via reflexa ou arrastamento, outros dispositivos que 

deixaram de ser apontados no pedido inaugural. Neste caso, serão igualmente declarados inconstitucionais, por 

nítida relação com o tema da arguida incompatibilidade com a CF. 
279 “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 

seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 

trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”. 
280 No caso em apreço, tramitou no Congresso Nacional o projeto de Lei Complementar, numerado PLS 98/2002, 

proposto pelo então Senador Mozarildo Cavalcanti. Após longa tramitação, a Presidente da República à época, 

Dilma Roussef, vetou integralmente o projeto de lei, alegando contrariedade do interesse público. A 

justificativa utilizada era a de que se o projeto de lei fosse aprovado, haveria uma expansão expressiva no 

número de Municípios, resultando em aumento de despesas com a manutenção de sua estrutura administrativa 

e representativa. Além disso, argumentou que não haveria receita suficiente para acompanhar o pulverização 

dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. BRASIL. Congresso Nacional. Mensagem nº 505, 12 

Novembro 2013. Diário Oficial da União, Brasília, DF, de 13 nov. 2013. Edição extra. 
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criar um novo ente municipal. O julgamento da ação veio quando o Município estava 

plenamente instalado, com diversas relações jurídicas estabelecidas e consolidadas, como 

eleições, lei orgânica e demais leis municipais, servidores públicos, tributos e demais 

atividades comuns à edilidade. Caso o STF não tivesse adotado a modulação, tão logo após a 

sua decisão, deveria o Município de Luís Eduardo Magalhães deixar de existir, anulando, em 

tese, todas as relações desde o seu nascedouro. O plenário do STF reconheceu a 

inconstitucionalidade da Lei, mas optou por não pronunciar a nulidade do ato, pelo que 

manteve a sua vigência por mais 24 meses, tempo considerado razoável para que o legislador 

estadual pudesse reapreciar de acordo com os parâmetros a serem delineados na lei 

complementar prevista no Art. 18, § 4º, da Constituição Federal. À época, como não havia 

consenso relativo aos diversos projetos de lei em discussão para regulamentar a lacuna 

Constitucional, a solução encontrada pelo legislador foi constitucionalizar a situação 

excepcional, por meio da edição da EC 57/2008, para que o Art. 96 do ADCT convalidasse 

“os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido 

publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do 

respectivo Estado à época de sua criação”. 

Feitas as ponderações necessárias para a compreensão do controle de 

constitucionalidade, de modo a delinear o funcionamento no caso brasileiro, passa-se a 

analisar as decisões que fundamentam a originalidade do presente estudo. 

 



4 OS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A 

TENDÊNCIA CENTRALISTA CONSERVADORA 

By ‘federalism,’ I simply mean the allocation of power 

between the federal and the state governments. More 

specifically, federalism [...] refers to the extent to which 

consideration of state government autonomy has been 

and should be used by the judiciary as a limit on federal 

power281 (CHEMERINSKY, 1995, p. 545). 

O federalismo no Brasil, atualmente consagrado em uma Constituição democrática, se 

encontra formalmente presente há 130 anos. Desde a edição do Decreto 01/1889, foram 

registrados movimentos alternados de ditadura e democracia. Com a superação de cada 

Constituição, momentos históricos gravaram o seu texto com as consequentes oscilações de 

aumento e diminuição das autonomias dos entes subnacionais. Quiçá a forma como o 

federalismo foi implantado em terras brasileiras contribuiu para o centralismo do poder 

político, experiência que ainda se vislumbra através dos julgados do Supremo Tribunal 

Federal. 

As diferenças existentes entre as regiões e os Estados, ao longo das sete Constituições, 

parecem não ter sensibilizado suficientemente o poder público. Todavia, conforme se 

analisará adiante, aparentemente a origem desse problema não está na Constituição 

propriamente dita, mas na dificuldade dos atores jurídicos e políticos em dar efetividade ao 

seu texto, contribuindo para isso a visão conservadora do Supremo Tribunal Federal através 

da sua resistência em reconhecer os novos rumos do federalismo por meio da participação 

mais efetiva dos entes subnacionais.282 Apesar da acentuada diversidade socioeconômica entre 

 
281 Em tradução livre: Por "federalismo", eu simplesmente me refiro à alocação de poder entre os governos 

federal e estadual. Mais especificamente, O federalismo [...] refere-se ao grau em que a consideração da 

autonomia do governo estadual tem sido e deve ser usado pelo judiciário como limite do poder federal. 

CHEMERINSKY, E. The values of federalism. Florida Law Review, v. 47, n. 4, p. 499-540, 1995. Disponivel 

em: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&. 

Acesso em: 01 jun. 2019. 
282 SOUZA, C. Federal Republic of Brazil. In: KINCAID, J.; TARR, A. G. A global dialogue on federalism - 

Constitutional origins, structure, and chage in federal countries. Montreal: McGill-Queen´s University Press, 

2005. v. I. p. 76-102. 
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as unidades constituintes, a Constituição analítica e formal, as decisões judiciais dificultaram 

muito a experimentação autonômica dos entes federativos. Certamente o reconhecimento de 

que os personagens regionais e locais possuem mais capacidade administrativa de resolver as 

adversidades contribuiria para reduzir a desigualdade social, as disparidades regionais e a 

pobreza. 

A participação de diversos setores da sociedade, a inexistência de uma ideologia 

dominante, a ruptura com o ciclo ditatorial, a autonomia tributária e a inclusão do Município 

como ente da federação foram a tônica do poder originário de 1988 para projetar uma 

federação apostando no poder descentralizado, em que vários centros de poder desiguais mas 

concorrentes têm a força para harmonicamente desempenhar relevante papel no processo de 

tomada de decisão. No entanto, a centralização das políticas públicas na União, maior 

detentora de recursos, e a restrição à liberdade legislativa subnacional, acobertada pela 

interpretação jurisdicional, contribuíram para a estagnação federativa brasileira. 

O Supremo Tribunal Federal desempenha importante papel para as instituições 

democráticas, vez que é a Corte competente para equacionar os conflitos entre os atores 

federativos. Oliveira, com base em um estudo estatístico, comprovou que nas ações em que a 

União ingressa em desfavor dos Estados, a possibilidade de se obter uma liminar, e esta ser 

confirmada, é de 73,6%.283 Por sua vez, quando é o Estado a discutir pela via do controle 

concentrado, a taxa de sucesso é de apenas 15,8%. A análise das decisões adiante enumeradas 

demonstra, sob o viés das características do federalismo, que o STF ainda mantém o 

sentimento centralizador muito arraigado. Em vez de enaltecer a capacidade de os entes 

subnacionais exercerem mais plenamente as suas competências, tende a desconsiderar a 

legislação regional e local, para privilegiar a atuação da União.  

4.1 Os requisitos para a construção da jurisprudência 

Em tese de doutorado proposta por Coitinho, o autor aponta os requisitos para a 

construção da jurisprudência brasileira.284 Invocando o Art. 926285 do CPC, esclarece que a 

decisão judicial precisa ser edificada de maneira a se tornar universal, traduzida também por 

 
283 OLIVEIRA, V. E. D. Poder Judiciário: árbitro dos conflitos constitucionais entre Estados e União. Lua Nova, 

São Paulo, n. 78, p. 223-250, 2009. Disponivel em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

64452009000300011&script=sci_abstract. Acesso em: 04 jul. 2019. 
284 COITINHO, J. P. Os requisitos para a construção da jurisprudência no processo civil brasileiro. 

Doutorado (Doutorado em Direito) - UNIFOR - Universidade de Fortaleza. Fortaleza. 2018. 
285 Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
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racional e não autoritária, de modo a ofertar uniformidade, estabilidade, integridade e 

coerência.286 Para tanto, o juiz desenvolve a sua decisão colhendo elementos de diversos 

matizes, para o escalonamento da justiça substancial, preocupada com as consequências a 

serem produzidas, de acordo com a coerência do sistema legal, bem como os precedentes.287 

Zaneti Júnior, por sua vez, analisa a razão principal para a adoção de um modelo de 

precedentes no Brasil, a partir da universalização da vinculação horizontal, como instrumento 

instituidor de precedentes compatível com as premissas teóricas e institucionais de uma 

democracia constitucional.288 O autor aduz que da forma como no Brasil é utilizada a 

jurisprudência, há um desprestígio ao Estado Democrático Constitucional.289 O Estado 

Democrático de Direito está imerso em problemática referente à legitimidade substancial da 

atuação estatal, em face da conteudística incorporada pelas constituições do segundo pós-

guerra, inclusive pela Constituição Federal de 1988. As Constituições se tornaram 

instrumentos políticos e não apenas um documento para dar corpo ao Estado, de modo a 

englobar princípios de legitimação do poder, traduzida em uma ampliação do campo 

constitucional, que passou a abranger não somente o Estado, mas também toda a sociedade.290 

O neoconstitucionalismo, ou novo direito constitucional, identifica um conjunto amplo de 

transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, no campo histórico, para a 

formação do Estado constitucional de direito; no campo filosófico, com a centralidade dos 

direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; incluem-se mudanças que 

contemplam a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. 

Dessa maneira, um modelo de jurisprudência falha ao permitir uma pluralidade de 

decisões contraditórias, o que acaba por descortinar a ausência de compromisso com o 

Direito, faltando-lhe coerência e igualdade. A consequência dessa característica é a de 

 
286 DIDIER JÚNIOR, F. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres institucionais dos 

tribunais: uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. Revista da Faculdade 

Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. v. 18, n. 36, p. 114-132, dez. 2015. Disponivel em: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito/article/view/P.2318-7999.2015v18n36p114. Acesso em: 19 

maio 2019. 
287 TARUFFO, M. La motivación de la sentencia civil. Tradução de Lorenzo Córdova Vianello. Madrid: 

Trotta, 2011. 
288 ZANETI JÚNIOR, H. Precedentes (treat like cases alike) e o novo Código de Processo Civil. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 235, p. 293-350, set. 2014. 
289 TUTIKIAN, C. O Estado democrático constitucional e a atualidade do debate acerca da constituição 

dirigente. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, n. 32, p. 68-87, jan./jun. 2008. 
290 BERCOVICI. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da constituição de 1988. São 

Paulo: Malheiros, 2005. 
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provocar danos trazidos por essa instabilidade oriunda do neoconstitucionalismo, a saber: o 

decisionismo judicial e a aplicação de princípios sem critérios de racionalidade, coerência e 

unidade. Por outro lado, os precedentes passam a ser normas jurídicas. Os juízes, ao firmarem 

os precedentes, passam a se vincular às suas próprias decisões, reduzindo discricionariedade 

que porventura viesse a surgir. Os destinatários da teoria dos precedentes são as Cortes 

Supremas, justamente pelo fato de serem angulares para a uniformidade da interpretação do 

Direito. Dessa maneira, a Corte passa a se vincular ao seu próprio precedente, até mesmo para 

superar um anterior, mediante a necessidade de novo caso a ser analisado. 

A definição de precedente é apontada por Schauer (1987)291 como: “Precedent is 

centrally about the (not necessarily conclusive) obligation of a decision maker to make the 

same decision that has been made on a previous occasion about the same or similar 

matters”292. Dessa forma, as Cortes Supremas não são mais cortes de controle da exata 

observância da legislação, mas de interpretação que procura fornecer uma uniforme 

compreensão do direito a ser aplicado. Cabe ao magistrado honrar o compromisso com a 

densidade argumentativa que demonstre a plausibilidade e resguarde a racionalidade da 

decisão. Sabido que a sentença produzida servirá de referencial para os casos subsequentes, 

exige-se o compromisso com uma racionalidade que assegure a formação de um paradigma 

jurídico. Esse compromisso, aliado à racionalidade das decisões, garante a universalidade das 

decisões para todos os casos análogos a partir das mesmas razões de decidir. Frise-se que ao 

apoiar a prática dos precedentes, não há desprezo pela lei, muito ao revés, a própria garantia 

da autoridade dos precedentes é que eles foram produzidos de forma subordinada à legislação.  

O uso dos precedentes permite uma maior previsibilidade na maneira pela qual uma 

controvérsia poderá ser decidida, oferecendo, assim, uma garantia de segurança jurídica. Nele, 

as decisões judiciais sempre serão baseadas em decisões anteriores da mesma natureza, de 

forma a possibilitar que os indivíduos e entidades não sejam surpreendidos com julgados 

inesperados. Zaneti Júnior assevera que: 

 
291 No caso da ADI 4362, não se vislumbra nenhuma novidade, muito ao revés, trata-se do mesmo assunto, com 

os mesmos argumentos propostos nas adis anteriores. SCHAUER, F. Precedent. Stanford Law Review, 

Stanford, v. 39, n. 3, p. 571-605, 1987. Disponivel em: www.jstor.org/stable/1228760. Acesso em: 19 maio 

2019. 
292 Em tradução livre: “Precedente é basicamente sobre a obrigação (não necessariamente conclusiva) de um 

tomador de decisão de adotar a mesma postura que foi tomada em uma ocasião anterior sobre assuntos iguais 

ou semelhantes”. 
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Partindo dessas premissas, parece correto afirmar que as objeções teóricas à adoção 

de um modelo de precedentes vinculantes, que estão ligadas especialmente ao 

princípio da legalidade, ao princípio da separação de Poderes, e à criação judicial do 

direito pelo juiz (vinculação do juiz somente à lei e independência judicial), não 

afastam a necessidade de uma teoria dos precedentes como modelo normativo 

formal, tanto no aspecto de densificação de cláusulas gerais, conceitos jurídicos 

indeterminados e princípios, quanto na correlata função interpretativa e de 

fechamento das lacunas (fracas e fracas/fortes) e de resolução das antinomias 

(fracas, fracas/fortes e fortes), especialmente porque os objetivos da teoria dos 

precedentes formalmente vinculantes são o aumento de racionalidade, igualdade, 

previsibilidade e efetividade do direito.293 

No Brasil, apesar da adoção do sistema do civil law, percebe-se que em alguns 

momentos também se faz uso do common law, na aceitação de um verdadeiro hibridismo.294 A 

matriz constitucional brasileira, que faz uso ao mesmo tempo do controle americano (difuso) 

de constitucionalidade, assim como o concentrado, contribui para o distanciamento do civil 

law. Essa heterogeneidade confere um leque aberto de opções que, mesmo considerando o 

aspecto da legalidade positivada, permite aos Tribunais julgar os casos (easy ou hard) de 

forma ampla, podendo, inclusive, firmar precedentes. Ao se partir dessa premissa, conclui-se 

que é permitido ao juiz integrar a legislação, e ainda estar vinculado ao princípio da 

legalidade, quando, por exemplo, decide casos em que se discutem cláusulas gerais e 

conceitos jurídicos indeterminados. Deve-se ater, todavia, aos limites de constitucionalidade e 

legalidade determinados pela legislação pátria. Dessa forma, esta possibilidade outorgada pelo 

Constituinte aos magistrados deixa indelevelmente marcada a possibilidade de se firmar 

precedentes, ainda que no sistema positivista do civil law. 

Mesmo no common law, os precedentes são vinculados fortemente à legislação. Dessa 

forma, torna-se inafastável, por parte do magistrado, a aplicação da norma interpretada. A 

partir do momento em que o magistrado interpreta a lei (em sentido amplo) e a aplica de 

forma a consolidar o entendimento, todos os casos futuros deverão ser decididos de maneira 

igual. Isso não significa dizer que promoverá um engessamento do direito, uma vez que nada 

obsta a superação do precedente. Todavia, é nesse aspecto que se denota a distinção entre 

jurisprudência e precedente. Este, o precedente, não é um simples exemplo de como o tribunal 

vem decidindo em casos análogos, mas sim qual o entendimento racionalmente vinculante às 

suas decisões. 

 
293 ZANETI JÚNIOR, H. Precedentes (treat like cases alike) e o novo Código de Processo Civil. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 235, p. 293-350, set. 2014. 
294 DIDIER JÚNIOR, F. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2019. v. 1, p.41-43. 



 
 145 

As constituições modernas, consideradas, portanto, aquelas que foram produzidas após 

o período compreendido pela 2ª Guerra Mundial, para além do senso comum de limitarem o 

poder do Estado e de serem o depositório dos princípios basilares, denotam a formulação de 

um ordenamento jurídico composto por duas feições: nomostático e nomodinâmico. A feição 

nomostática representa o conteúdo estático, plasmado pela forma do controle de conteúdo das 

normas, tomando como ponto de partida os princípios do direito natural, que, todavia, foram 

aceitos no ordenamento jurídico e passaram a ser normas positivadas, assumindo a feição de 

direitos fundamentais. Por sua vez, a feição nomodinâmica possui uma margem de 

discricionariedade, ao conferir autonomia legislativa, todavia reguladas pelas balizas 

determinadas pelo conteúdo nomostático. 

Visto por esse prisma, inexiste dúvida da possibilidade de os magistrados integrarem a 

legislação e sanarem as lacunas legais, bem como exercerem o controle de constitucionalidade 

por intermédio das interpretações. Toda essa prática deve ser realizada com observância 

restrita à legalidade e à chamada zona de conformação democrática republicana. Não se deve 

olvidar que cabe aos magistrados, em última provocativa, possibilitar aos entes federativos a 

fruição de seus direitos e exercício de prerrogativas decorrentes da forma de Estado eleita 

pelo Poder Originário. Sob essa ótica, a atividade judicial conflita apenas de forma aparente 

com a margem de discricionariedade (nomodinâmica) do legislador e do administrador, 

inexistindo, portanto, qualquer inovação ou produção legislativa desautorizada. O conflito 

passa a existir de fato, tão e somente se o julgador ultrapassar os limites e vínculos balizados 

pelas mencionadas características federativas. 

A tarefa da Constituição é, pois, não apenas limitar o poder e a regulação do próprio 

Estado, mas garantir a fruição de direitos através do impedimento de sua violação, ainda que 

sejam os elementos formadores do federalismo brasileiro por meio de seus entes políticos. Os 

referidos elementos marcam o modelo garantista, e traz a necessidade de instrumentos de 

salvaguarda à materialização das Constituições, para que direito positivo não seja apenas 

formal.295 Para o autor, o arquétipo garantista: 

[...] equivale, en el plano teórico, al sistema de límites y vínculos sustanciales, 

cualesquiera que éstos sean, impuestos a la totalidad de los poderes públicos por 

normas de grado jerárquicamente superior a las producidas por su ejercicio. Es 

precisamente en su carácter formal, y por tanto en el reconocimiento del carácter 

«contingente» en el plano teórico-jurídico de sus contenidos, donde reside, a mi 

 
295 FERRAJOLI, L. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. In: ROSA, A. M. D. 

Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 



 
 146 

entender, la innegable y no opinable fuerza vinculante del paradigma 

constitucional; mientras la teses de la conexión con (esto es, conuna) moral debilita 

su valor teórico, reduciendo el constitucionalismo a una ideología más o menos 

compartida que sublima como código moral la constitución existente296. 

A teoria do stare decisis et no quieta movere considera os precedentes judiciais como de 

observância obrigatória (binding precedents). É a prática de aplicar precedentes para o 

desenvolvimento do raciocínio jurídico na decisão ou como forma de alegação, de modo a 

manter a igualdade entre casos anteriores e presentes que sejam similares, cuja premissa 

básica é a de assegurar a estabilidade e a confiabilidade dos precedentes. Como o próprio 

nome sugere, precedente é algo que veio antes do ocorrido atual. Nesta quaestio, eles servem 

de subsídio para processos posteriores similares, afinal, as decisões da Corte são levadas em 

consideração para um caso subsequente e, assim, projetar efeitos jurídicos e promover 

segurança jurídica pela não surpresa dos julgados. 

Contudo, como algumas decisões não possuem relevância substancial, a elas são 

negados os caracteres de precedente. Para tanto, é indispensável demonstrar a potencialidade 

de se tornar um paradigma de orientação aos intérpretes do Direito, normalmente observados 

nos hard cases. Nestes, são elaboradas teses jurídicas inéditas, que ajudam a solver o caso, 

balizando o entendimento da Corte para casos futuros. 

Partindo dessa premissa, fica mais palpável a distinção a ser traçada entre precedente e 

jurisprudência. O direito jurisprudencial, com reiterado uso nos países que adotam o sistema 

do civil law, refere-se ao desmesurado uso de decisões judiciais, com a finalidade de 

demonstrar o sentimento de um tribunal em relação a casos análogos. Diferentemente da força 

legal, não possuem força vinculante e são consideradas fontes secundárias do direito. 

Há uma diferença quantitativa entre precedente e jurisprudência. Para que se forme esta, 

é indispensável um conjunto de decisões reiteradas, enquanto para que haja precedente basta 

apenas uma decisão (leading case). No aspecto qualitativo, os precedentes oferecem substrato 

para sua aplicação a casos futuros; a jurisprudência apenas aponta o sentido. É com o 

 
296 Em tradução livre: “[...] no plano teórico, o sistema de limites e elos substanciais, quaisquer que sejam, 

impostos à totalidade dos poderes públicos por normas de grau hierarquicamente superior àquelas produzidas 

por seu exercício. É precisamente em seu caráter formal e, portanto, no reconhecimento do caráter 

"contingente" no nível teórico-jurídico de seus conteúdos, onde reside, em minha opinião, a força vinculante 

inegável e não opinável do paradigma constitucional; enquanto a tese da conexão com (isto é, com) a moral 

enfraquece seu valor teórico, reduzindo o constitucionalismo a uma ideologia mais ou menos compartilhada 

que sublima a constituição existente como um código moral.” FERRAJOLI, L. Constitucionalismo 

principialista e constitucionalismo garantista. In: ROSA, A. M. D. Garantismo, hermenêutica e 

(neo)constitucionalismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p.44. 
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surgimento do precedente que se extrai a ratio decidendi como o seu núcleo. Importante 

destacar que além da força obrigatória do precedente (binding precedent), o sistema também 

possuiu uma hierarquia funcional muito bem articulada. Necessário se faz que os julgadores, 

ao decidir, fundamentem a decisão em um julgamento anterior ou em uma jurisprudência de 

posição hierarquicamente superior. Têm-se, portanto, a ratio decidendi297, como as razões de 

decidir, ou a declinação da regra ou proposição sem a qual o caso seria decidido de forma 

diversa. 

No caso do surgimento de casos inéditos (case of first impression), a “[...] decisão 

consistirá num precedente, mas pode-se determinar, na própria decisão, que parte dela deve 

ser considerada a ratio decidendi”.298 Por não se tratar de uma tendência do Tribunal, não 

pode ser considerada uma jurisprudência, mesmo porque obriga o próprio tribunal que 

decidiu, de modo a gerar o dever de manutenção e estabilidade dos seus julgados e dos órgãos 

judiciários inferiores. Desse modo, as decisões judiciais, de modo específico, também não se 

confundem com os precedentes. A criação de um precedente exige muito mais do que a mera 

citação de dispositivos legais ou remissões a outras decisões. É indispensável contribuir para 

o acréscimo aos textos legais relevantes para solução das questões jurídicas, passando à 

condição de fonte primária e vinculante do Direito. 

Apesar da rigidez dos precedentes, é possível que um precedente substitua a definição 

das decisões anteriores, o que é chamado de overruling. Esta técnica permite a atualização do 

precedente, pois aquele (precedente) que se mostrar ultrapassado com os fatos da sociedade 

ou equivocado pode ser substituído por um novo.299 Portanto, a Corte demonstra 

insofismavelmente que doravante cessa a aplicação de uma regra de direito estabelecida pelo 

precedente e a substitui.300 Não se deve confundir o overruling com o overriding. Este último, 

apesar de igualmente ser reconhecido como uma técnica de superação do precedente, é 

marcado pela aplicação restrita do mencionado precedente. Desta maneira, o que ocorre é a 

cristalização de um novo entendimento, conducente à inaplicabilidade do anterior, e não 

 
297 As decisões judiciais possuem a ratio decidendi e a obter dictum. Esta última consiste em tudo aquilo que não 

está contido nas razões de decidir, mas tem importância persuasiva. 
298 WAMBIER, T. A. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law. Revista 

de Processo, São Paulo, v. 172, p.121-153, jun. 2009. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/estabilidade_e_adaptabilidade_como_objetivos_do_direito_ci

vil.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019. 
299 SABINO, M. A. D. C. O precedente jurisdicional vinculante e sua força no Brasil. Revista Dialética de 

Direito Processual Civil, São Paulo, v. v. 85, p. 51-72, abr. 2010. 
300 NOGUEIRA, G. S. Stare decisis et non quieta movere: a vinculação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
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exatamente a sua revogação. No entanto, é necessária uma nova situação, pela qual o 

precedente não guarda perfeita acomodação. 

4.2 Análise das decisões 

Demonstradas as premissas para a materialização dos julgados do STF, passa-se a 

analisar as decisões relacionadas ao tema proposto. 

4.2.1 RE 928902 – A extensão do conceito de imunidade recíproca em 

detrimento da autonomia municipal 

A jurisprudência que será analisada doravante contempla modalidade de controle de 

constitucionalidade distinta da maioria a ser utilizada na sequência, qual seja, a do controle 

concentrado. Para além disso, percebe-se que os casos trazidos ao debate estão mais 

vocacionados à questão Estadual. No entanto, ao se considerar a impossibilidade jurídica do 

controle concentrado junto ao Supremo Tribunal Federal de normas municipais, e até mesmo 

para incluir um ente local na análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, reconhece-se 

a importância desse julgado para a elucidação do tema.  

O Município foi consagrado como um ente político indissociável do federalismo brasileiro. 

Por estar posicionado em tal patamar, são-lhe asseguradas as características ínsitas a tal forma de 

Estado. Assim, a autonomia tributária, qual seja, aquela permissiva de arrecadação por meio dos 

tributos constitucionalmente previstos, é corolário para o seu próprio sustento, mesmo 

considerando de sabença universal, que tais predicados são insuficientes. 

Ora, conforme apontado por Lopes Filho, a renda dos entes federativos acontece 

mediante a repartição das competências tributárias, pela qual poderão instituir os respectivos 

tributos que a Constituição os permite, ou através da divisão de receitas tributárias, segundo a 

qual o produto de determinadas arrecadações é obrigatoriamente distribuído a ente diverso do 

arrecadador, por força de mandamento constitucional.301 

Uma das fontes arrecadatórias para os municípios advém da cobrança do IPTU, o 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (Art. 156, I, da Constituição Federal). 

 
301 Exemplo disso é o resultado da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA. 

Cinquenta por cento do valor arrecadado, vai par ao Município no qual o veículo foi licenciado. LOPES 

FILHO, Juraci Mourão. Competências Federativos na Constituição e nos precedentes do STF. 2. ed. rev. 

ampl. e atual. Salvador: Jus Podivim, 2019. 
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A referida exação possui disciplina junto ao Art. 32302 do Código Tributário Nacional (Lei 

5.172/1966) e o ente municipal a regulamenta através de seu respectivo Código Tributário e 

leis específicas. Assim, em linhas gerais, admite-se que a cobrança é possível àquele sujeito 

passivo (contribuinte), que seja proprietário, ou esteja sob o domínio útil ou a posse do bem 

imóvel. 

O caso levado ao STF por força do recurso extraordinário RE 928902 teve origem no 

lançamento do referido tributo em desfavor da Caixa Econômica Federal. Ao não pagar em 

tempo e modo adequado, houve a inscrição em dívida ativa, com a consequente execução 

fiscal. No decorrer do processo, foi suscitada a tese de que a referida empresa pública303 não 

era proprietária e/ou possuidora do imóvel, mas operadora do PAR – Programa de 

Arrendamento Residencial. Por isso, pleiteava a sua exclusão do polo passivo e indicava a 

União Federal como a pessoa apropriada a substituí-la. No entanto, avisava que a mesma é 

detentora de imunidade decorrente do Art. 150, VI, alínea “a” da Constituição. Sem 

desconsiderar a engenhosidade do argumento, não se pode considerá-lo válido, vez que o bem 

precisa realmente de um proprietário, assim como inexiste imunidade constitucionalmente 

conferida à Caixa Econômica Federal. 

Nos termos do Art. 34 do Código Tributário Nacional, é considerado contribuinte do 

imposto sobre a propriedade territorial urbano, o proprietário do imóvel, o titular do seu 

domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título304. Para além disso, o relatório e os 

documentos acostados aos autos do processo dão conta de que havia matrícula do imóvel 

em nome da Caixa Econômica Federal, confirmando, portanto, a sua propriedade. Ora, se 

o documento público hábil confirma a instituição financeira como proprietária do aludido 

imóvel, certo é que se trata do contribuinte do referido tributo, pelo que, se inexiste 

isenção legal (ou imunidade constitucional) por parte do sujeito ativo, o imposto será 

legalmente devido. 

 
302 “Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, 

como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. 
303 Para conhecer a natureza jurídica da Caixa Econômica Federal, vide seu Estatuto Social, Artigo 1º. BRASIL. 

Caixa Econômica Federal. Estatuto Social. CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04. NIRE: 53.5.0000038-1 

Aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14.12.2017, arquivado no Registro do Comércio, 

sob o número nº 1018255 em 23/02/2018, e alterado pelas seguintes Assembleias Gerais e seus respectivos 

registros: de 19.01.2018 (1016518 em 16/02/2018); de 16.07.2018 (1096696 em 03.09.2018); e de 29/04/2019 

(a registrar). Disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-

governanca/Estatuto_Social_da_Caixa_Economica_Federal.pdf. Acesso em: 22 jun. 2019. 
304 Geralmente os códigos tributários municipais e as respectivas leis instituidoras dos IPTUs, repetem os dizeres 

do CTN. 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Estatuto_Social_da_Caixa_Economica_Federal.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Estatuto_Social_da_Caixa_Economica_Federal.pdf
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O Programa de Arrendamento Residencial foi criado pela Lei n. 10.188/01, para 

atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de baixa renda. Para tanto, os 

beneficiários interessados tanto poderiam adquiri-los regularmente, bem como por meio de 

arrendamento com opção de compra (Arts. 1º e 4º). De partida, vislumbra-se que o programa, 

gerido pela Caixa, atribui-lhe a condição de proprietária, posto possibilitar o seu 

arrendamento com a opção de compra. Mais adiante, o Art. 2º determina a criação do fundo 

pela CEF, a fim de destacar o patrimônio e a contabilidade dos haveres financeiros e 

imobiliários do referido programa, estabelecendo, em seu § 2º, que o patrimônio do fundo 

será constituído pelos bens e direitos adquiridos pela CEF (relativos ao programa), bem como 

através dos recursos oriundos da realização das cotas. 

Tal providência estabelecida pela Lei, que não exclui ou relativiza a responsabilidade (e 

a propriedade) tributária, possui o intuito de proteger o patrimônio destinado ao arrendamento 

residencial, resguardando-o de constrições em virtude de dívidas do credor fiduciário. De 

igual sorte, inexiste na Constituição ou qualquer outro dispositivo infraconstitucional, espécie 

normativa asseguradora de imunidade ou isenção tributária. Cumpre até mesmo esclarecer 

que, no caso em espécie, sequer a posse do imóvel foi transferida (marco da celebração do 

contrato de alienação fiduciária), o que permitiria atribuir ao novo possuidor a 

responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Tem-se, portanto, que o imóvel estava registrado 

em nome da Caixa Econômica Federal, proprietária e possuidora do imóvel, sob o qual 

ausente qualquer benefício tributário, seja imunidade ou até mesmo a isenção. 

O Código Civil (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002), por força do que dispõe o Art. 

1.245, estabelece que a transmissão da propriedade se dá “mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis”. Por sua vez, só se pode adquirir algo de seu real 

proprietário, que, no caso, era a Caixa Econômica Federal. Por isso que a transferência da 

propriedade era feita entre a CEF para o adquirente, no caso, o beneficiário do programa 

habitacional, para que somente após essa transferência, ou mediante a posse, este pudesse 

figurar na condição de contribuinte ou responsável tributário, respectivamente. Por sua vez, a 

Lei 9.514/97, em seu Art. 23, estabelece que: “Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa 

imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de 

título”, que se possa dar o desdobramento da posse. No entanto, considerando que o imóvel 

(ou os imóveis) ainda não havia sido alienado, tal situação posiciona a CEF como proprietária 

dos bens em questão. Por esse motivo, fica descaracterizada a condição de mera gestora do 
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programa, posto que, ao revestir-se da condição de credora fiduciária, passa a titularizar o 

domínio do imóvel, tornando-se, também, proprietária.  

Para além do estabelecido no Art. 2º, § 3º, da Lei n. 10188/01, pelo qual os bens 

imóveis são mantidos sob a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, destaca-se 

que os imóveis ainda não haviam sido alienados, de acordo com as certidões de matrículas 

cartorárias. Com tal condição, fica materializada a propriedade, hipótese de incidência 

suficiente para a ensejar a aplicação do imposto sobre a propriedade territorial urbana, para 

além de outras espécies tributárias, como taxas e outras licenças onerosas necessárias. 

Tal raciocínio conduziu o resultado em todas as instâncias inferiores ao Supremo 

Tribunal Federal. Ainda que o julgamento do primeiro e segundo graus tenha sido favorável 

ao sujeito ativo, confirmando a propriedade da CEF relativamente aos imóveis ainda não 

alienados, bem como a inexistência de imunidade recíproca, posto que esta não se estenderia à 

CEF em virtude de se tratar de empresa pública, nos moldes do Art. 173305 da Constituição 

Federal, o julgamento do STF306, quando da apreciação do recurso extraordinário, inovou a 

discussão relativa ao tema. 

Da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, registrou-se que os bens imóveis, sob a 

propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, não guardavam comunicação com o seu 

patrimônio, mesmo considerando os atos jurídicos perfeitos que indicavam tal condição. 

Segundo o Ministro, eles integravam o Programa de Arrendamento Residencial (que é um 

mero programa de governo, e não uma pessoa jurídica), mantido pela União. A partir de tal 

raciocínio, desenvolveu-se o argumento de que seria aplicável a imunidade tributária 

recíproca, nos termos do Art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Curioso destacar que um 

programa de governo, coisa sem personalidade jurídica, de iniciativa da União Federal, gerido 

pela Caixa Econômica, passou a ser beneficiário da imunidade tributária, pela sua vinculação 

à União Federal. Para tornar realidade o ataque à autonomia municipal, foi até mesmo 

rechaçada a tese de repercussão307 geral, com a justificativa de que a Caixa Econômica não se 

 
305 “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei”. 
306 Ocorrido aos 17 de outubro de 2018. 
307 Trata-se da tese de repercussão geral 385, definida no RE 94015, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, com 

os seguintes dizeres: “A imunidade recíproca, prevista no Art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a 

empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins 

lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.” 
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enquadrava como exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Tal argumento foi 

refutado pelo Ministro Marco Aurélio, ao registrar que a CEF atua mediante remuneração, 

bem como é a real proprietária dos imóveis. 

Seria possível elucubrar uma analogia com o famoso caso da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – EBCT, que, com base no RE 601392, teve reconhecida a sua 

imunidade tributária, para não mais recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS), supostamente incidente nas atividades praticadas pela empresa cujas características 

sejam distintas dos serviços postais. No entanto, o fundamento e a natureza são distintos. O 

Supremo Tribunal Federal entendeu que o exercício das atividades dos Correios era 

decorrente de uma empresa prestadora de serviço público, em caráter obrigatório e exclusivo 

do Estado, por força do que estabelece o Art. 21, X, da Constituição Federal308. Por sua vez, 

por mais que a atuação da Caixa Econômica seja relevante para a consecução de alguns 

programas públicos, tal particularidade não caracteriza um serviço obrigatório, exclusivo e 

público da União, haja vista poder ser desempenhado pelos demais entes políticos da 

federação, sendo de competência da União apenas a instituição de diretrizes habitacionais309. 

A partir do momento em que a empresa desenvolve suas atividades de modo voltado a 

alcançar finalidades lucrativas, seja para si ou para outrem, deve ser afastada a imunidade 

tributária recíproca, isso porque, a partir do momento em que o Estado ou, como no caso sob 

exame, uma empresa estatal, decide por empreender na área econômica, deverá fazê-lo em 

paridade de armas com o particular. Assim, ao alienar os imóveis, pratica atividade 

remunerada com intuito financeiro, age como qualquer outra instituição financeira, portanto, 

não se aproxima da atividade desempenhada pelos Correios. 

Segundo Baleeiro, a imunidade tributária é uma regra jurídico-constitucional que impõe 

negativamente a atividade de tributar. Nesse sentido, obsta a atividade legislativa do ente 

político da federação para criar exações relativas a fatos especificamente determinados.310 A 

imunidade se distingue da isenção porque esta última é trazida por lei, e não pelo texto da 

Constituição. No caso em apreço, não se trata de tributar a União Federal, mas sim a Caixa 

Econômica Federal, empresa pública, entidade com personalidade jurídica própria, 

proprietária dos referidos imóveis urbanos, que efetivamente pratica diversas hipóteses de 

incidência tributárias. A imunidade tributária é uma regra prevista na Constituição cujo intuito 

 
308 “Art.; 21 Compete à União: [...] X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 
309 Art. 21, XX da Constituição Federal. 
310 BALEEIRO, A. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
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é proteger os entes políticos da federação de instituírem as exações em desfavores recíprocos. 

Curioso destacar, no voto do Ministro Alexandre de Moraes, a citação de uma frase conhecida 

na seara tributária, de que o poder de tributar envolve o poder de destruir311. De fato, afastar 

dos Municípios a possibilidade de instituir o IPTU relativamente aos imóveis de propriedade 

da CEF, contribui sobremaneira para a destruição da existência da municipalidade, enquanto 

ente federativo. 

Caso o intuito fosse o de livrar, não apenas os adquirentes, mas igualmente a CEF do 

pagamento do imposto, era papel do Município elaborar uma lei prevendo a isenção do 

imposto nas condições em que se aplica312. Dessa forma, estaria sendo celebrada a autonomia 

municipal e, quiçá, sendo pensada uma maneira de compensar essa perda de receita, com 

outra medida. O argumento não é o de ataque à política pública habitacional, mesmo porque 

os Municípios estão na ponta entre as ações da União e dos Estados para a consecução de tal 

direito, mas igualmente reconhecer que a arrecadação é um fator primordial para a autonomia, 

e a imunidade não pode ser interpretada extensivamente para alcançar situações 

desconhecidas da Constituição. 

A ausência de imunidade para a situação em apreço expõe o conflito com a expressa e 

celebrada autonomia municipal, mesmo porque não se pode confundir a CEF com a União, 

visto que aquela é a proprietária dos imóveis em sua carteira. Deve ser recobrado que a 

construção dos referidos imóveis exige também do Município a consecução de diversas ações, 

como pavimentação, iluminação pública, instalação de equipamentos públicos, postos de 

saúde, escolas, transporte, dentre outros, que podem são custeados por meio da arrecadação 

tributária. Esclareça-se que o argumento ora oferecido em absoluto é construído no sentido de 

desvirtuar qualquer programa habitacional, mas questionar que a “cortesia com o chapéu 

alheio” ofende a autonomia legislativa e tributária do Município, em benefício de uma 

empresa pública vinculada à União Federal, com base em uma decisão do STF. 

4.2.2 ADI 4362-DF e o retrocesso da Autonomia Legislativa Estadual 

O Poder Decorrente é reconhecido como aquele outorgado pela Constituição Federal 

aos entes políticos, para que possam elaborar as Constituições e Leis, respeitados os limites da 

primeira. A autonomia legislativa, nesse aspecto, deve guardar observância ao princípio 

 
311 É a tradução livre de: the power to tax involves the power to destroy. 
312 No Município de Fortaleza houve a consagração da autonomia legislativa e tributária, quando da edição de lei 

municipal estabelecendo a isenção de IPTU em casos análogos a esse. 
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republicano e presidencialista, ao respeito aos direitos e garantias fundamentais, às cláusulas 

pétreas da Constituição Federal, de modo a ser observada uma consonância, simetria313, sem, 

evidentemente, alijar dos Estados o gozo do exercício da autonomia para legislar 

relativamente às suas particularidades. 

A Constituição Federal, em seu Art. 25, aduz que os Estados se organizam e se regem 

pelas Constituições e Leis que adotarem. Assim, outorga permissivo para que cada um deles 

possa elaborar suas próprias Constituições, bem como organizar os seus respectivos corpos 

legislativos, para que definam, além das Constituições estaduais respectivas, quais espécies 

normativas poderão produzir no âmbito regional, seguindo a simetria constitucional. A par 

disso, observa-se que as Constituições estaduais acabam se tornando meras repetidoras de 

dispositivos da Constituição Federal, com singelas adaptações relativas ao organicismo 

Estatal. Tal postura revela que o federalismo brasileiro, apesar de inaugurado nos idos de 

1889, hodiernamente contempla ausência de criatividade314 e exercício de autonomia, de modo 

a abraçar as peculiaridades locais. Será estudado, doravante, que até mesmo o Supremo 

Tribunal Federal parece corroborar com a submissão política dos entes subnacionais, por meio 

de decisões que apontam para o centralismo focado na União Federal. 

Ao se invocar o paralelismo das normas, bem como a simetria Constitucional, a 

Constituição do Estado da Paraíba315 estabelece, em seu Art. 54, I, a necessidade de a 

Assembleia Legislativa autorizar a instauração de processo contra o Governador. O referido 

dispositivo encontra semelhança com o Art. 51, I, do Texto Federal, quando este outorga à 

Câmara dos Deputados a atribuição de “[...] autorizar, por dois terços de seus membros, a 

instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros 

de Estado”. Em diversos julgados316 foi firmado o entendimento de que a condição 

 
313 Relativamente ao estudo da simetria constitucional aplicada ao federalismo, Araújo destaca como sendo “[...] 

“princípio de interpretação da nova hermenêutica constitucional destinado a identificar normas de extensão na 

Constituição Federal que devem ser necessariamente reproduzidas pelas Constituições estaduais, bem como 

destinado a identificar as normas da Constituição Federal que, mesmo não gerando a obrigação de reprodução, 

geram a imitação facultativa de um modelo federal válido para os estados membros, funcionando, inclusive, 

como argumento de exclusão das vedações para reprodução desses mesmos modelos”. ARAÚJO, M. L. C. D. 

Jurisdição constitucional e federação: o princípio da simetria na jurisprudência. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2009, p.129. 
314 Acredita-se até mesmo que devido ao caráter analítico da Constituição Federal. 
315PARAÍBA. Constituição Estadual. Disponível em: http://www.al.pb.leg.br/wp-

content/uploads/2017/02/Constitui%C3%A7%C3%A3o-Estadual-Atualizada-at%C3%A9-a-Emenda-40-de-

2015.pdf. Acesso em: 18 maio 2019. 
316 SÃO PAULO. AP 04-SP. Diário da Justiça de São Paulo, 12 out. 1989. 

http://www.al.pb.leg.br/wp-content/uploads/2017/02/Constitui%C3%A7%C3%A3o-Estadual-Atualizada-at%C3%A9-a-Emenda-40-de-2015.pdf
http://www.al.pb.leg.br/wp-content/uploads/2017/02/Constitui%C3%A7%C3%A3o-Estadual-Atualizada-at%C3%A9-a-Emenda-40-de-2015.pdf
http://www.al.pb.leg.br/wp-content/uploads/2017/02/Constitui%C3%A7%C3%A3o-Estadual-Atualizada-at%C3%A9-a-Emenda-40-de-2015.pdf


 
 155 

exemplificadamente apontada na Constituição da Paraíba, guarda plena simetria ao disposto 

na Constituição Federal, pelo que se reconhecia a sua constitucionalidade. 

Em relatório do Ministro Sepúlveda Pertence, foi decidido, em sede do RE 159230-3317, 

pela Constitucionalidade do dispositivo do texto estadual. O seu relatório, bem como voto, 

trilhou a vereda de decisão unânime da Corte, com base no fundamento de prestigiar a 

autonomia do Estado ao exercer o Poder Decorrente, e enaltecer o princípio da separação dos 

poderes, da forma como foi estabelecido na Constituição Federal relativamente ao Presidente 

da República. Registrou-se, inclusive, que a negativa da autorização para processar e julgar o 

Governador não implicaria em impunidade, posto que, ao fim da investidura, o curso da ação 

penal seria regularmente impulsionado, sem prejuízo de qualquer prazo prescricional. 

Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, destaca-se a ADI 4792-ES 

(julgado aos 12/02/2015). No caso em tela, a exemplo dos anteriores318, a Constituição do 

Estado do Espírito Santo estabelecia a autorização prévia da Assembleia Legislativa como 

condição de procedibilidade para a instauração de ação contra o governador. A Ministra 

Relatora, Cármen Lúcia, consignou, com respaldo nos princípios republicano e federativo, 

que as normas das constituições estaduais, que simetricamente exigem o permissivo da Casa 

Legislativa, encontram supedâneo de validade na situação refletida no Art. 51, I, da 

Constituição Federal319. Em seu voto, apontou a solidez das decisões do STF320, vez que, desde 

os anos 90, ou seja, há 25 anos, a Corte reconhece  

[...] a constitucionalidade das normas estaduais que estabelecem a autorização prévia 

da assembleia legislativa como condição de admissibilidade (ou de procedibilidade) 

de ações (judiciais) relacionadas a crimes comuns ou de responsabilidade 

supostamente praticados por governador e vice-governador. 

Isso porque, como ressaltado pelo Ministro Ayres Britto, em voto apresentado nos autos 

do HC 102732-DF, no qual se discutia o pedido de liberdade em favor do então Governador 

 
317 Em caso semelhante o STF havia firmado o mesmo entendimento, perfilando as mesmas razões jurídicas para 

reconhecer a constitucionalidade da Constituição do Estado da Bahia ao instituir o mesmo mecanismo de 

autorização. Trata-se da decisão exarada nos autos do RE 153968-2. 
318 Como é possível mencionar a ADI 978-8, cuja parte da ementa destaca: “Os Governadores de Estado que 

dispõem de prerrogativa de foro ratione muneris perante o Superior Tribunal de Justiça (CF, Art. 105, I, ª) 

estão permanentemente sujeitos, uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembléia Legislativa (RE 

153.968-BA. Rel. Min. Ilmar galvão; RE 159.230-PB. Rel. Min. Sepúlveda Pertence), a processo penal 

condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas sejam estranhas ao exercício das funções 

governamentais.” 
319 No mesmo sentido, SILVA, J. A. D. Comentário contextual à constituição. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 

2014, p. 581. 
320 Para além das mencionadas no corpo do texto, veja-se também: ADI 978/PB, ADI 1.019/RR, ADI 1.020/DF, 

ADI 1.021/SP, ADI 1.027/RS, HC 80511-MG, ADI 4791/PR. 
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do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o mesmo asseverou que a condição de autorização 

por parte da Assembleia Legislativa para autorizar o regular processamento e julgamento de 

Governador, é ponto pacífico. Tal raciocínio se desenvolve porque não pode ser confundido 

processo judicial com inquérito. A obstaculização de investigação policial seria verdadeira 

blindagem às autoridades públicas, pelo que não se admite. Todavia, o regular processamento 

pode, caso assim decida a Casa Legislativa Distrital (ou a Assembleia Legislativa Estadual) 

com base em sua Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) ou, se for o caso, na Constituição 

Estadual. 

No entanto, a posição do STF mudou a partir do julgamento da ADI 4362-DF321, aos 

09/08/2017. O mencionado case foi provocado pela Procuradoria-Geral da República, aos 17 

de dezembro de 2009, tendo como objeto o Art. 60, inciso XXIII, da Lei Orgânica do Distrito 

Federal, a qual previa a necessidade da autorização por dois terços da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal para a instauração de processo contra o Governador, o Vice-Governador e os 

Secretários de Governo. Reprodução análoga ao Art. 51, I, da Constituição Federal. O 

fundamento utilizado pelo requerente era de que a prévia autorização ofende a separação de 

poderes e a inafastabilidade da tutela jurisdicional, defendendo a inaplicabilidade do princípio 

da simetria, uma vez não reconhecer a possibilidade de se estender tal benefício às 

autoridades estaduais não mencionadas pelo poder originário, e que o regime republicano 

responsabiliza todos os governantes pelos seus atos, seja na esfera política ou jurídica. 

Após o voto do relator, Ministro Dias Toffoli, seguindo a jurisprudência então 

dominante, o Ministro Luís Roberto Barroso abriu a discussão. Cumpre esclarecer que no 

julgado anterior, qual seja, a ADI 4792-ES, o referido Ministro consignou em seu voto 

considerar a autorização uma “blindagem política do Governador em caso de cometimento de 

crime”, deixando de se pronunciar no que tange ao cerne da questão, qual seja, a autonomia 

dos Estados em praticar a simetria quando da elaboração de suas Constituições, mas tão 

somente cingindo-se a observar a questão do cargo de Governador. 

A contribuição do Ministro foi decisiva e influenciou os votos de seus pares. Quando 

abordou pontualmente a instituição da autorização prévia de Assembleia Legislativa, 

asseverou a necessidade de “[...] revitalização do princípio republicano, o inconformismo 

 
321 Curioso destacar, quiçá mera coincidência, a interposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade deu-se 

após a deflagração de uma operação da Polícia Federal, aos 27 de novembro de 2009, pela qual o então 

governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, era acusado de corrupção por suposto desvio de dinheiro 

em contratos públicos. 
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social com a impunidade dos agentes públicos e as renovadas aspirações por moralidade 

política, a meu ver, provocaram uma mutação constitucional no tratamento da matéria”. Em 

que pese a autoridade do argumento, acredita-se que os fundamentos passaram ao largo do 

enaltecimento do princípio federativo, pauta do julgado. Não muito distante, quando do 

julgamento da Ação Penal 470, conhecida vulgarmente como Ação do Mensalão, na sessão 

plenária do dia 12/09/2013, o Ministro Luís Roberto Barroso, após debate com o Ministro 

Marco Aurélio, verbalizou: "Não estou aqui subordinado à multidão. Estou subordinado à 

Constituição".322  

O próprio Ministro, em produção científica323, registrou que a atividade criativa do juiz 

deve estar potencialmente vinculada ao dever de fundamentação. Para isso, o intérprete, com 

o intuito de emprestar racionalidade e legitimidade, deverá ponderar quais as consequências 

práticas a serem percebidas no mundo real (e não da conjectura interpretativa), bem como 

deve fazer de fundamentos jurídicos possíveis de generalização a outros casos análogos. No 

caso em apreço, em relação ao primeiro item, a saber, a reverberação dos efeitos, o que se tem 

é o enfraquecimento dos Estados, quando estes exercem legitimamente o poder decorrente. O 

segundo item, renovação dos fundamentos políticos, o que se tem é a completa inversão dos 

argumentos utilizados anteriormente, para explicar a guinada provocada pela Corte, o que, 

com o devido respeito, não se considera válido. Com esse posicionamento, os argumentos 

utilizados, de modo a enaltecer o constitucionalismo principialista, impulsiona a mitigação 

dos princípios constitucionais, posto que revestidos de caráter político, não comprovado. O 

distinguishing324 surgido quando do debate da ADI n. 4362 deveria ter densificado os debates 

não apenas na insatisfação pessoal, registrada inclusive em julgamento anterior, mas nos 

fundamentos que fazem parte do núcleo duro da decisão, e não apenas no suposto apelo moral 

dos acontecimentos ou fictícia quebra de paridade da separação dos poderes. A criação e a 

organização de um sistema de precedentes tende a atender à expectativa do jurisdicionado de 

que a decisão esteja em sintonia com aquilo que é o entendimento majoritário do juízo ao qual 

se recorre e, por decorrência, ver assegurada a justiça pelo tratamento semelhante de 

demandas semelhantes, conhecido como princípio da justiça formal universal. Seria até caso 

 
322 BARROSO, L. R. Ministro Luís Roberto Barroso, após debate com o Ministro Marco Aurélio. 12 set. 

2013.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7qxw8kasqm4. Acesso em: 18 maio 2019. 
323 BARROSO, L. R. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito 

constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. V, n. 240, p. 1-42, abr. 2005. 

Disponivel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618. Acesso em: 19 maio 2019. 
324 Confronto realizado à medida em que um caso se aproxima ou não com o caso precedente. 
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de se invocar o disposto no Art. 489, § 1º, V e VI325 do CPC, uma vez que não foi 

demonstrada, em absoluto, a distinção relativa aos julgados anteriores. Os precedentes são 

importantes para a segurança jurídica, mas ainda assim podem ser superados, se assumido o 

ônus argumentativo da universalização da nova decisão. 

O princípio republicano jamais deixa de ser desprestigiado com a repetição nas 

Constituições Estaduais do estabelecido no Art. 51, I, da Constituição Federal, devidamente 

adaptado. É que referido princípio demanda, no estado democrático de direito, a realização de 

eleições livres, pelas quais os eleitos exercerão o mandato por tempo certo, pelo qual 

respondem judicial e administrativamente pelos ilícitos que cometerem. Por outra banda, o 

inconformismo social, indubitavelmente, é capaz de promover mudanças nos julgados, 

forçando os intérpretes da Constituição a adotar posicionamentos antes refutados. Todavia, no 

caso sob debate, não se pode confundir o sentimento popular de que políticos raramente são 

condenados, com o princípio federativo da autonomia e simetria em que os Estados podem 

reproduzir em suas constituições, preceitos apontados no Texto Federal. Isso porque o 

condicionante de autorização da Assembleia Legislativa não conduz à impunidade do suposto 

crime cometido pelo Governador, tão somente afasta temporariamente do Poder Judiciário, 

enquanto durar o mandato, a instauração da perseguição criminal, com a consequente 

suspensão do prazo prescricional. 

O voto do Ministro Barroso materializou a sua opinião, externada quando ainda vigia o 

entendimento anterior (ADI 4792). Em opinião subjetiva, e não jurídica, destacou em seu 

voto: “Não tenho nenhuma dúvida que considero inconveniente, porque é uma blindagem 

política do Governador em caso de cometimento de crime”, para arrematar: 

A verdade, porém, é que o juízo de inconveniência política que eu possa ter - e até 

de inconveniência moral - não se confunde, como Vossa Excelência bem sabe, 

sendo professora do assunto, com um juízo de inconstitucionalidade. Portanto, eu 

acho que é uma norma ruim, politicamente criticável; acho que ela contraria os 

anseios da sociedade brasileira, mas não sou convencido de que ela seja 

incompatível com a Constituição; ou seja, que esta seja uma deliberação política 

interditada pela Constituição. 

Com a devida vênia, defende-se que a competência da União para legislar sobre matéria 

de direito penal e processual penal não alcança a proteção outorgada pela Constituição 

 
325 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão 

judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] V - se limitar a invocar precedente ou enunciado 

de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se 

ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. 
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Federal para, antes da União (que só existe por se tratar de um federalismo), assegurar a 

autonomia dos Estados quando do exercício do poder decorrente em simetria com o texto 

federal. Não se nega a aplicação dos artigos da Constituição relativos à distribuição de 

competência da União para legislar a respeito da matéria ora debatida, mas, sim, se coloca 

numa situação mais privilegiada as Constituições Estaduais, posto que decorrentes da 

Constituição Federal, e não do parlamento de outro ente político da federação de igual calibre. 

A mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal foi embasada no princípio 

republicano, que passou a denotar outra interpretação por parte da Corte. O paradigma registra 

que se espera dos ocupantes de cargos públicos a virtude republicana, em todas as suas 

variações. Ora, não está em discussão a suposta conduta do ocupante, se o seu comportamento 

moral ou legal é digno de reprovação. Se fosse esse o cerne da questão, igualmente não 

caberia ao Presidente da República, ou a qualquer outro cargo republicano, a benesse 

estampada no Art. 51 da Constituição Federal. Afinal, a chamada virtude republicana, 

entende-se, não deve ser mitigada de acordo com a suposta diminuição hierárquica do 

ocupante do cargo. O que se vislumbra é fazer deitar por terra os preceitos estabelecidos numa 

Constituição Estadual, devidamente reconhecida pela Federal, em que os dizeres da Federal se 

coadunam com aquela. O estabelecimento autorizativo plasmado nas Constituições Estaduais, 

em absoluto, pode ser entendido como um salvo conduto criminal. Tão somente privilegia a 

continuidade da gestão, para que, ao seu termo, responda o acusado pela sua conduta. Nesse 

sentido, acredita-se ser imprescindível colacionar trecho do voto do Ministro Celso de Mello, 

quando discorreu da autorização legislativa, nos autos da ADI 4792, com os grifos originais: 

A importância político-jurídica dessa insuprimível prerrogativa institucional dos 

Estados-membros é tão intensa que, sem ela, descaracterizar-se-ia, por completo, 

a própria noção de Estado Federal, pois – não custa enfatizar – a autonomia das 

unidades federadas qualifica-se como valor essencial e conatural à compreensão do 

sistema federativo. 

Mais do que isso, a ideia de Federação – que tem, na autonomia dos Estados-

membros, um de seus ‘cornerstones’ – revela-se elemento cujo sentido de 

fundamentalidade torna-a imune, em sede de revisão constitucional, à própria ação 

reformadora do Congresso Nacional, por representar categoria política 

inalcançável, até mesmo, pelo exercício do poder constituinte derivado (CF, Art. 

60, § 4º, I). 

[...] 

Na realidade, a diretriz jurisprudencial que tem prevalecido no Supremo Tribunal 

Federal (RTJ 151/978-979, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RTJ 158/280, Rel. Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE) nada mais reflete senão a observância de paradigma 

revestido de inquestionável coeficiente de federalidade e que, fundado na Carta 

Política (Art. 86, § 1º, I), impõe-se, enquanto padrão referencial inderrogável, ao 

respeito dos Estados-membros e dos Tribunais da República. 
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Interessante destacar que o seu discurso tem como ponto de partida o enaltecimento da 

prerrogativa institucional dos Estados-membros e do Distrito Federal, ou seja, não se trata de 

um benefício pessoal ou do cargo, mas sim de um critério escolhido pelo ente político da 

federação a insculpir em sua lei fundamental.  

Poderia ainda ser argumentado que a Constituição Federal não previu a exigência de 

autorização da Assembleia Legislativa para o processamento e o julgamento do Governador. 

Tal afirmativa é válida, todavia a interpretação mais adequada, acredita-se, não caminha pela 

tese de que a Constituição Federal deve indicar o conteúdo material e formal das 

Constituições dos Estados. Se assim fosse, a redação do Art. 25 seria cunhada de outra forma, 

em vez de registrar que os Estados serão organizados e regidos pelas Constituições e Leis que 

adotarem, respeitados os princípios da Constituição Federal. Ora, o texto, tal como está, 

confere justamente a liberdade assegurada pela autonomia política, de cada Estado, 

respeitando os princípios da Constituição Federal, exercer o seu Poder Decorrente com as 

premissas necessárias a alcançar tal desiderato, permitindo, inclusive, que se reproduza ipsis 

litteris dispositivos do texto federal, pelo que obviamente é considerado constitucional (posto 

ser originário)326. Como se isso não bastasse, se o receio fosse a demora na conduta da ação 

penal, é a própria Constituição quem se ocupa de determinar que os julgamentos devem ser 

céleres. A demora no julgamento pode se dar por diversos fatores, até mesmo pela desídia do 

Poder Judiciário em exercer o seu mister. 

A decisão, à exceção do Ministro Dias Toffoli, foi no sentido de acompanhar o voto do 

Ministro Barroso, arrimado na sua percepção individual de comoção social, posto que os 

argumentos jurídicos debatidos nas ações anteriores permaneceram, haja vista ser o mesmo 

objeto dos casos pretéritos. Fazendo uma análise da composição da Corte, verifica-se que da 

decisão anteriormente citada, para este novo posicionamento, houve apenas a inclusão do 

Ministro Alexandre de Moraes, em virtude do falecimento do Ministro Teori Zavascki. 

Assim, a questão não é apenas de simetria, mas também de respeito à autonomia dos 

Estados, posto não extrapolarem, em suas Constituições, qualquer preceito antes insculpido na 

Constituição Federal. Ao modificar o seu posicionamento, o Supremo Tribunal Federal 

preocupou-se mais em subtrair dos Governadores eventual etapa anterior ao processo judicial, 

do que proteger a autonomia dos Estados, enquanto entes políticos da federação. 

 
326 Sobre o tema, veja-se BACHOF, O. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução de José Manuel 

Cardoso COSTA. Coimbra: Almedina, 2008. 
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Nesse sentido, é possível igualmente mencionar as decisões proferidas nas ADIs 2.461 e 

3.208327. O objeto das referidas ações era uma Emenda à Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro, que condicionava a perda do mandato do parlamentar estadual, à votação aberta, 

dissonância ao que dispunha o Art. 55, § 2º328. O Min. Gilmar Mendes, relator, anotou em seu 

voto que com a referida emenda constitucional estadual, estaria o poder reformador agindo de 

maneira diametralmente oposta às disposições da Constituição Federal. Fundamentou o seu 

voto com base na doutrina de José Afonso da Silva, com base em sua obra “Direito 

Constitucional Positivo”, aduzindo que tal comando seria uma norma mandatória, que entrega 

ao poder reformador estadual um limite de agir, devendo, portanto, adotar as mesmas medidas 

outorgadas ao parlamentar federal. 

O Ministro Carlos Ayres Britto, por sua vez, apontou que a opção do poder originário 

não fora a melhor, haja vista supostamente não homenagear o princípio da publicidade, 

tampouco o da transparência. Contudo, reconheceu que essa foi a opção politicamente grafada 

pelo poder originário, pelo que não caberia à Corte entender de forma diversa, para estender 

tal amplitude para os Estados da Federação. No mesmo sentido, o Min. Carlos Velloso 

registrou o seu reproche pessoal no que tange ao sigilo das votações, notadamente em tempos 

republicanos e democráticos. No entanto, reconheceu a vontade do legislador originário, 

mantendo intacta a simetria a ser aplicada na Constituição Estadual. Curiosamente, o Min. 

Marco Aurélio, juntamente com o Min. Celso de Mello329, suscitou, ainda que de maneira 

econômica, o Art. 25330 para admitir que os Estados poderiam estabelecer em suas 

Constituições disposição distinta da que assevera a Federal, argumento jurídico não 

mencionado pelo primeiro, quando da apreciação da ADI 4362. 

Curioso destacar que, após o julgamento das ADIs 2461 e 3208, o Congresso Nacional 

emendou a Constituição Federal para excluir a votação secreta, como a modalidade de escrutínio 

conducente à revogação do mandato dos parlamentares federais. Somente assim foi admitido, 

posteriormente, nas Constituições estaduais, adotar o referido procedimento. Optou-se, portanto, 

 
327 As ações foram julgadas procedentes, confirmadas pelos Ministros Gilmar Mendes, Eros Grau, Carlos Britto, 

Cezar Peluso, Sepúlveda Pertence, Ellen Gracie, Carlos Velloso; vencidos Marco Aurélio e Celso de Mello. 
328 Assim versava o dispositivo antes da EC 76/2013, posterior ao julgamento: “§ 2º Nos casos dos incisos I, II e 

VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e 

maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso 

Nacional, assegurada ampla defesa.”. 
329 O Ministro acrescentou ainda o princípio democrático para fundamentar o seu voto. 
330 “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição.” 
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por dar continuidade à simetria constitucional, operada pelo legislativo, e não pela Suprema Corte, 

com base em decisões possivelmente adotadas por critérios subjetivos temporários. 

Mais recente e, portanto, posterior à decisão proferida na ADI 4362, nos autos da ADI 

5823331, o Supremo novamente foi instado a se manifestar no que tange ao poder dos Estados-

membros em elaborar (e até mesmo reformar) as suas próprias Constituições. No caso em 

apreço, a discussão era relativa à possibilidade da Constituição do Estado do Rio Grande do 

Norte reproduzir as normas das imunidades dos parlamentares federais, para os daquele 

Estado da Federação332. O Ministro Marco Aurélio, relator, conduziu o voto registrando que 

“[...] a solução para o tema deve ser técnica, extraída de norma vigente. Fica esse alerta 

presente a necessidade de o Judiciário não atuar como fonte de direito, ante os limites 

impostos”. Sob tal espeque, rechaçou que os motivos arguidos na ADI, a saber, a suposta 

inferioridade do legislativo estadual relativamente ao federal é uma abordagem sem 

sustentabilidade. Pelo que: “O Constituinte não distinguiu o Poder Legislativo da União e o 

dos Estados em termos qualitativos, ou seja, a partir do relevo de cada qual para a 

consolidação do regime democrático”. Os argumentos do relator convenceram a maioria dos 

Ministros (à exceção dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e 

Roberto Barroso). Ora, o que foi apontado pelo Ministro Marco Aurélio é o que se defende 

relativamente às características do federalismo apontadas, especificamente, aos Estados-

membros333. A possibilidade deles, quando do exercício do poder decorrente, atuarem 

simetricamente à Constituição Federal, obedecendo tão somente aos seus contornos, ainda que 

contrariamente às convicções políticas de Ministros do STF. 

4.2.3 ADI 276 –Limitação imposta ao poder decorrente dos Estados 

A Constituição do Estado de Alagoas, promulgada aos 5 de outubro de 1989, foi objeto 

de apreciação do Supremo Tribunal Federal. Por meio de provocação apresentada pelo então 

Governador, a ADI 276 declarou a inconstitucionalidade do Art. 49, IX334. O referido 

 
331 Percebe-se inclusive que houve uma evolução da jurisprudência, mas no sentido de consagrar a simetria dos 

Estados-membros nesse sentido. No RE 456679-6, ficou assentado o entendimento de que a imunidade dos 

derivava de decisão autônoma do constituinte local. 
332 Em que pese a duvidosa legitimidade da parte arguente, a saber, Associação dos Magistrados Brasileiros, o 

STF considerou existir pertinência temática e procedeu ao julgamento. 
333 Em ADIs de teor semelhante, a saber 5824 e 5825, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, o relator 

entendeu pela possibilidade de reprodução das imunidades federais aos parlamentares Estaduais, por força do 

Art. 27 § 1º, o que não admitiu relativamente aos Governadores de Estado, por inexistência de previsão 

expressa na Constituição Federal. 
334 Assim era redigido o dispositivo: “Art. 49. São direitos comuns assegurados aos servidores da Administração 

Direta, Civis ou Militares, Autárquica ou Fundacional Pública: [...] IX – licença especial, com duração 
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dispositivo assegurava ao servidor público uma licença especial de três meses, após o 

exercício de cada quinquênio permanente. Autorizava, também, a possibilidade de converter a 

licença em abono pecuniário ou dobrar o período da licença, desde que não gozado, para fins 

de aposentadoria ou adicional de tempo de serviço. 

Nos termos do relatório apresentado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, o Chefe do 

Executivo aduzia que o Legislador Originário Estadual não poderia tê-lo feito, posto que a 

Constituição não seria o instrumento formal para abrigar a concessão de vantagens pecuniárias, e 

que o referido benefício somente poderia ser implantado mediante a propositura de lei ordinária a 

tramitar na própria Assembleia Legislativa estadual. Afirmou ainda da inexistência de tal previsão 

em outras Constituições estaduais. Ora, a própria Constituição Federal é um celeiro de matérias de 

natureza meramente formal, a tirar pelo próprio Colégio Pedro II, junto ao Art. 242, § 2º. Diante 

dessa premissa, qual seria o impedimento relativo às Constituições estaduais? 

O curioso, não apenas desse julgado, mas de alguns que trazem como fundamento a 

simetria legislativa entre o texto federal e o estadual, é que a fundamentação primeira do STF 

foi elaborada com base em uma análise comparativa tomando por base a Constituição de 

1967. Conjectura-se que a resistência do Supremo Tribunal Federal em dar eloquência à 

autonomia dos Estados (especificamente) é devido ao histórico constitucional. Isso porque a 

Constituição anterior, modificada pela EC 01/1969, trazia em seu texto335 a obrigatoriedade de 

os Estados-membros seguirem o processo legislativo federal. Ao positivar tal regra, 

estabeleceu-se o comando imperativo de semelhança entre o processo legislativo das espécies 

normativas federais para com as Estaduais e Municipais. Dessa maneira, ficaram impedidos 

os demais entes políticos da federação de operar qualquer distinção relativa à matéria. No 

texto atual, inexiste tal determinação, pelo que se defende a possibilidade de consagração da 

autonomia dos entes federativos, para, respeitando o princípio da simetria, criar situações que 

contemplem a realidade e a vontade local, com a harmonia da Constituição Federal. 

Na manifestação do Advogado Geral da União, foi apresentado o argumento de que a 

ausência de qualquer dispositivo que se avizinhe ao anterior Art. 13, II, da Constituição de 

1967, o Poder Constituinte se aproximou do federalismo norte-americano, inexistindo mais 

 
correspondente a três meses ao fim de cada quinquênio de efetivo exercício do cargo público permanente, 

facultada a opção pela conversão em abono pecuniário ou pela contagem dobrada do período não gozado, para 

fins de aposentadoria e adicionais por tempo de serviço;”. 
335 O Art. 13, II da Constituição de 1967 era assim redigido: “Art. 13 – Os Estados se organizam e se regem pelas 

Constituições e pelas leis que adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta constituição, 

os seguintes: [...] III – o processo legislativo;”. 
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preceitos extensíveis restritivos à autonomia estadual, para além dos que foram expressamente 

positivados ou implícitos, igualmente ressalvados os princípios constitucionais sensíveis e a 

estrutura fundamental republicana. Destacou ainda que a omissão não deve ser entendida 

como aleatória, mas sim proposital, de maneira a homenagear o princípio federativo que havia 

praticamente desaparecido nos idos pretéritos. 

O Ministério Público restringiu-se a argumentar que falecia ao legislativo a faculdade de 

legislar sobre vantagens dos servidores, senão pela iniciativa do Poder Executivo. Dessa 

forma, deixou de ofertar argumentos, consistentes ou não, que pudessem obnubilar a 

autonomia política dos entes políticos, derivada do princípio federativo. 

Nos termos propostos pelo Ministro Sepúlveda Pertence (relator), a ausência do 

processo legislativo entre os princípios constitucionais sensíveis não afasta do legislador 

decorrente a observância de seus preceitos, posto que a harmonia e a independência dos 

poderes continuam presentes como princípios estruturantes da República. Em voto condutor, 

no qual explicou apressadamente a competência legislativa para assuntos de servidores 

públicos, não foram debatidas na Corte matérias que jogariam luz ao tema, como, por 

exemplo, o alcance do exercício do poder decorrente quando da feitura da constituição 

estadual, seus limites, bem como a abrangência da autonomia dos entes políticos da 

federação. Para além disso, há de se convir que a permanência de um entendimento firmado 

com base numa Constituição outorgada em idos de democracia duvidosa, deve ceder espaço 

para consagrar os novos ventos republicanos e federalistas. 

4.2.4 ADI 486 – Majoração do quórum para aprovação das emendas 

constitucionais estaduais 

A Constituição Federal traz junto ao Art. 60 os dispositivos que encerram o poder 

reformador. Ali estão descritas as limitações subjetivas, procedimentais, circunstanciais, bem 

como as cláusulas pétreas que orientam o Presidente da República, Assembleias Legislativas, 

Câmara Legislativa e as Casas Legislativas federais, relativamente ao procedimento de 

emendas constitucionais. 

Considerando os dizeres do Art. 25, entende-se que as Constituições Estaduais (bem 

como as Leis Orgânicas Municipais) devem organizar a forma como alteram as suas 

constituições, de acordo com os dizeres grafados na Constituição Federal. Serve esta, 
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portanto, como um molde, uma forma, que os demais entes políticos devem fazer uso. O 

poder reformador, como sabido, permite ao poder constituído modificar o texto originário (ou 

até mesmo já alterado), de acordo com o regramento ali proposto. A rigidez constitucional 

estampada no Texto Federal deve ser igualmente transplantada para o Texto estadual, a fim de 

guardar similitude no tratamento. A rigidez, como se viu, empresta segurança jurídica e exige 

uma solenidade mais específica para alterar a Constituição, se comparada com o 

procedimento previsto para a elaboração de uma lei ordinária. Assim, essa diferenciação 

assegura uma cautela superlativa. Diante de tais prolegômenos, e se o Estado, invocando a sua 

auto-organização e autonomia legislativa, resolver estabelecer em seu texto constitucional um 

procedimento de reforma constitucional ainda mais rigoroso que o federal? Seria isso 

possível? Esse foi o questionamento enfrentado pelo STF, quando da análise da ADI 486. 

No caso em apreço, a Constituição do Estado do Espírito Santo elevou o quórum de 

aprovação das emendas de 3/5 (conforme o Art. 60, § 2º, da CF) para 4/5. Dessa forma, o 

legislador estadual está sendo bem mais exigente do que o poder originário, quando traçou o 

procedimento para a Constituição Federal. O Ministro relator para o caso foi o decano Celso 

de Mello. Em seu voto de 26 laudas, o Ministro esclareceu a abertura que o federalismo 

brasileiro ganhou, comparado com os idos pretéritos, ampliação da autonomia conferida aos 

Estados-membros (igualmente aos Municípios), prestigiando a descentralização. Mas por 

outro lado, ressaltou que a nova estrutura político-administrativa brasileira deve ser pautada 

pela harmonia a imperar entre a Constituição Federal e a Estadual, posto que esta deve ser 

redigida mediante deliberação autônoma, mas em consonância com os limites jurídico-

políticos impostos por aquela. 

Em análise, há de se concordar com o ataque à pretensão da emenda constitucional. A 

Constituição federal é o parâmetro de exigência, no que tange ao processo legislativo, de 

rigidez e procedimento de emendas à Constituição. Defender o oposto, ainda que seja para 

tornar mais complexo o processo legislativo, a fim de emprestar, em tese, maior segurança 

jurídica e estabilidade à Constituição estadual, facilitaria igualmente a defesa de tese na qual 

poderá o legislador alterar o rito legislativo para lhe tornar mais fácil. Ora, se se admite tornar 

mais rígido, por que não menos rígido? 

O que se destaca desse caso específico é que ele se amolda como uma luva para a defesa 

do federalismo brasileiro, os limites impostos pelas suas próprias características, que tem 
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como ponto de destaque a possibilidade das Constituições estaduais se aproximarem da 

Federal (de certo não se fala em soberania).  

Em seu voto, o Ministro Corrêa, apesar de suscinto, registrou posicionamento 

esclarecedor, pelo qual pode ser utilizado para a defesa da possibilidade de as Constituições 

estaduais plasmarem não apenas as restrições previstas na Federal, mas igualmente os 

privilégios. Segundo o Ministro: 

Para mim basta isso, porque pertenço à corrente segundo a qual, sobretudo em tema 

de elaboração de norma constitucional, havendo disposição expressa na Constituição 

que determine um certo parâmetro, os Estados-Membros têm de obedecer a esse 

princípio. Do contrário, o Poder Legislativo dos Estados se transformaria numa 

verdadeira balbúrdia, cada um estabelecendo, a seu bel-prazer, regras de quoruns 

diferenciados do estabelecido pelo modelo federal. 

Aos 03/04/1997, após seis anos da propositura da ADI, em votação unânime, ausente 

apenas o Ministro Marco Aurélio, o STF declarou a inconstitucionalidade da Emenda à 

Constituição do Estado do Espírito Santo (EC 03/1990), que introduzia o quórum mais 

exigente para a aprovação das emendas constitucionais estaduais. 

É importante destacar que o Poder Decorrente dos entes políticos da federação não é um 

poder soberano. Falece (admitindo o caso de Estados-membros) aos Estados a capacidade de 

autodeterminação plena, subsistindo a sua atribuição constitucional de exercício de 

autonomia, extraindo do texto federal a sua condição de validade. A capacidade de elaborar as 

suas próprias constituições é irrefutável, posto que derivada dos artigos 25 e 11 do ADCT. 

Negar tal premissa e engessar o exercício da atividade dos parlamentares federais serviriam 

tão somente para simular a existência de uma federação. 

4.2.5 ADI 2872 – Impossibilidade de escolha pelos Estados, das matérias a 

serem regulamentadas por lei complementar ou lei ordinária 

O processo legislativo, da forma como é iniciado junto ao Art. 60 da CF/88, 

compreende a elaboração de 7 (sete) espécies normativas336. Da análise dos dispositivos 

constitucionais que delimitam o processo legislativo, tem-se que a lei ordinária é utilizada 

quando há a necessidade de regulamentar uma matéria lacunosa ou pelo menos carente de 

disciplina para sua plena aplicabilidade. A Constituição Federal não explicita quais dos seus 

dispositivos devem ser regulamentados pela via da lei ordinária. Cabe a ela, portanto, 

 
336 A saber: I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - 

medidas provisórias; VI - decretos legislativos; VII - resoluções. 
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disciplinar, por regra geral, a respeito de todas as matérias, desde que não sejam afetas a outra 

espécie normativa. Por sua vez, o quórum para aprovação é por maioria simples, em sessão 

unicameral, nos termos do Art. 47, respeitado o bicameralismo. 

O projeto de Lei Complementar, por sua vez, guarda algumas especificidades. De forma 

oposta aos assuntos de lei ordinária, lei complementar somente poderá regulamentar matérias que 

estejam expressamente indicadas pela Constituição Federal para essa espécie normativa. É dizer, 

quando o Poder Constituinte (seja ele originário ou derivado), expressamente positivou no texto 

constitucional que determinado dispositivo será regulamentado por lei complementar, tal 

imposição vincula o legislador derivado a somente apresentar projeto de lei complementar para 

regulamentar a matéria aduzida. O quórum, por sua vez, igualmente guarda peculiaridades. Para a 

aprovação do projeto de lei complementar é exigida a maioria absoluta (Art. 69). 

Ao assim dispor, o legislador constitucional fez distinção entre as matérias em que 

preferiu reservar a uma aprovação através de um quórum diferenciado, ao igualmente apontar 

de maneira insofismável, qual o assunto a ser versado pela norma em comento, pela via da lei 

complementar. De maneira distinta, a lei ordinária exige somente maioria simples, para 

regulamentar qualquer dispositivo que não lhe tenha sido objetado. Vale esclarecer que as 

distinções ora apontadas não podem ser entendidas como elemento caracterizador de 

hierarquia entre as normas337. Depreende-se que o legislador apenas separou os campos de 

atuação uma da outra, tanto assim o é, que lei complementar não possui a prerrogativa de 

revogar ou alterar lei ordinária, sendo o inverso igualmente válido. Equipara-se, a título 

exemplificativo, à distribuição de competências entre os entes políticos da federação. A 

enumeração taxativa ou residual para um ou para outros não os coloca em posição 

verticalmente privilegiada. 

Considerando o exposto, foi prerrogativa do Poder Originário estabelecer quais assuntos 

seriam outorgados à cautela da maioria absoluta, enquanto outros poderiam ser elucubrados 

de uma maneira menos exigente, pela maioria simples da lei ordinária. No entanto, não se 

vislumbra, em qualquer dispositivo da Constituição Federal, a proibição aos demais entes 

subnacionais de escolher aqueles assuntos que lhe são mais caros, a fim de demandar dos 

parlamentares estaduais (e quiçá municipais) um esforço legislativo ligeiramente maior. 

 
337 De acordo com as decisões prolatadas nos autos do RE 377.457. Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17-9-2008, p, 

DJE de 19-12-2008, e da ADI 4.071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22-4-2009, P, DJE de 16-10-2009. 
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O STF, todavia, ao apreciar a ADI 2872, firmou o entendimento de que falece aos 

Estados escolher quais matérias podem ser regulamentadas pela via da lei ordinária ou 

complementar. O entendimento da Corte é no sentido de que a autonomia estatutária não se 

presta para alterar o modelo trazido pela Constituição Federal, pelo que os entes políticos, em 

suas Constituições locais, fiquem engessados ao modelo pré-estabelecido superior. Defende-

se que tal entendimento viola o pacto federativo, em seu essencial, especialmente por 

violentar a autonomia estatutária do Poder Decorrente. 

Foi apresentado o Art. 25 da Constituição Federal, que consagra a autonomia dos 

Estados ao determinar que estes são organizados e regidos pelas Constituições e leis que 

adotarem, uma vez observados os princípios estabelecidos na Constituição federal. Inobstante 

a sapiência dos magistrados da Suprema Corte, defende-se que relativamente ao processo 

legislativo devem ser respeitados os princípios da separação dos poderes, da forma 

republicana, dos direitos e garantias fundamentais, bem como os dispostos no Art. 34, VI, da 

Constituição. No entanto, em nada mais a Carta Magna cria embaraços para a livre 

manifestação dos Estados a atender as suas necessidades, ou até melhor, realidade local, para 

dar maior relevância àquelas matérias que lhe são mais caras. 

O exercício de elaborar a sua própria Constituição, desde que se respeitem os princípios 

já mencionados, deveria deixar livre o caminho para a atividade criadora do legislador local, 

muito mais próximo da realidade e dos cidadãos. Raciocinar de modo contrário, com a devida 

vênia, não é defender a aplicação da simetria, mas sim tolher, violentar, proibir os Estados de 

exercer inegável poder decorrente. Nesse sentido vale colacionar trecho do voto do Ministro 

Luiz Fux, nos autos da ADI 2663: 

Embora existam diferentes modelos de federalismo, há alguns elementos mínimos 

sem os quais uma federação se descaracterizaria. Dentre estes elementos, destaca-se 

a efetiva autonomia política dos entes federativos, que se traduz nas prerrogativas do 

autogoverno, auto-organização e autoadministração. 

O fundamento da decisão defende a aplicação do princípio da simetria, mas por outro 

lado aduz que as regras do processo legislativo previstas na Constituição federal são 

aplicáveis aos Estados. Ora, tais dispositivos ou são princípios ou são regras. Para além disso, 

considerando-se tratar de princípios, estar-se-ia diante de um conflito, posto que o federalismo 

(princípio) também estaria sendo afrontado. Se é princípio, trata-se de mandado de 

otimização, uma ordem para que se realize o máximo possível para a implementação do 

Direito, um cumprimento gradual, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas. Os 
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fatos e fundamentos jurídicos para o caso em tela, uma vez tratar-se de um caso em concreto 

(conflito), aplicada a ponderação, defende-se que eventual reprodução imponderada dos 

termos da Constituição Federal subjugaria e subtrairia dos Estados a possibilidade de criarem 

o seu subsistema jurídico de modo a contemplar a sua diversidade e realidade regional. 

Assim, o conflito entre os referidos princípios deve produzir o resultado da predominância do 

federativo, que por sua vez consagraria ainda mais o da simetria338. Se regra fosse, e a 

Constituição Federal, tampouco o STF assevera de forma clara tal posicionamento, aí sim, 

haveria uma compulsória cópia do texto federal adequando-a à realidade do Estado. 

Em memorável voto, o Ministro Menezes Direito ressaltou o posicionamento 

centralizador das decisões do Supremo. Destacou que, no caso, a exigência na Constituição 

Federal de determinados assuntos serem versados por lei ordinária não é extensível à vontade 

do legislador estadual. O princípio da simetria não tem o alcance de inviabilizar a opção do 

constituinte estadual sobre as espécies normativas apresentadas pela Constituição Federal339.  

A Ministra Cármen Lúcia acompanhou a divergência aberta pelo seu antecessor. 

Pedindo vênia ao Ministro Eros Grau, ressaltou que o federalismo brasileiro precisa sair do 

papel para se tornar uma realidade. Ao distinguir que o processo legislativo não é princípio, 

mas regra, afastou qualquer violação ao denominado princípio da simetria. Ao confirmar a 

regra, defendeu que o estabelecimento das especificidades por parte do Estado, em sua 

Constituição local, consagraria verdadeiro fortalecimento da federação. 

4.2.6 ADI 1841 e 796 – Vedação de Consulta Plebiscitária à criação de 

regiões metropolitanas 

A Constituição Federal faculta expressamente aos Estados a possibilidade de “instituir 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos 

de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

 
338 Nesse sentido registrou em voto, o Ministro Menezes Direito: “Não me parece razoável que esse princípio da 

simetria chegue ao ponto de inviabilizar a opção do constituinte estadual sobre uma das espécies normativas 

disponíveis na Constituição Federal. Em que essa opção violentaria a organização nacional? Em que essa 

opção atacaria algum princípio sensível do estado nacional organizado sob forma federativa? Em nada, 

absolutamente nada. Ao contrário, estreitando o princípio da simetria, que é construção jurisprudencial, dar-se-

á mais sentido e força à federação brasileira, forma de estado escolhida pelo constituinte desde a proclamação 

da República”. 
339Segundo o Ministro, “É que não se pode deixar a liberdade dos estados-membros limitada no regime 

federativo quando divergem das regras da Constituição Federal naqueles pontos em que se não configura 

nenhuma violação de direito público vinculado à realização do ideal social e da organização estatal.”. 
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públicas de interesse comum”340, desde que tal providência seja materializada por meio de lei 

complementar. De partida, faz-se necessário que o Estado possuidor da intenção de criar as 

referidas áreas preveja em sua Constituição a possibilidade de editar leis complementares, de 

acordo com o procedimento previsto na Constituição Federal. 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu texto original, trazia junto ao Art. 

216, § 1º, a realização de um plebiscito quando da criação de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, a ser aplicado às populações diretamente interessadas. Mencionadas 

áreas são conhecidas por uma reunião de Municípios com características semelhantes, 

necessidades parecidas e problemas comuns, pelo que se agregam, indicando um dos 

associados para abrigar a sede. 

Com a realização do plebiscito, postularam os constituintes estaduais emprestar maior 

robustez à autonomia Municipal, uma vez que a população dos respectivos municípios 

interessados teria a oportunidade de conhecer, para posteriormente opinar a respeito da 

viabilidade da criação da mencionada região. No entanto, a Procuradoria Geral da República, 

por intermédio da ADI 796-3341, postulou a inconstitucionalidade do dispositivo da 

Constituição daquele Estado. Em sua fundamentação, apontou que o estabelecimento por 

parte da Constituição estadual da consulta plebiscitária não poderia prevalecer em virtude da 

inexistência do paralelismo na Constituição Federal. Dessa maneira, a Estadual estava 

constrita, de forma indeclinável, à mera repetição dos termos grafados na federal. 

Compulsando o relatório, vislumbra-se que a fundamentação utilizada faz uso 

basicamente de doutrina datada de período antecedente à Constituição de 1988. Ora, àquela 

época, a República experimentava dias de democracia duvidosa, bem como de indubitável 

centralização, cuja autonomia do Estado e do Município estava bem distante da consagrada 

pela Constituição atual. Em sua votação, até mesmo o Ministro relator menciona a redação da 

Carta de 1967 para estabelecer o conceito de regiões metropolitanas, uma vez que tais 

aglomerados eram de competência da União, conforme se extrai do então Art. 164. Adiciona 

o Relator que a falta de previsão na Constituição Federal veda à Constituição Estadual o seu 

 
340 Artigo 25, § 3º. 
341 A ADI 1841-9 contém o mesmo teor, e a sua decisão segue a mesma vereda trilhada pela ADI 796. No caso 

daquela, era a Constituição do Estado do Rio de Janeiro que também estabelecia a realização de plebiscito 

junto ao Art. 357, parágrafo único. Foi igualmente impetrada a ADI 1842, novamente do Estado do Rio de 

Janeiro, dessa vez para atacar a criação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos, 

por intermédio da Lei Complementar estadual n. 2.869/1997. 
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estabelecimento, por criar procedimento inexistente, posto ser bastante somente a Lei 

Complementar estadual. 

A criação das regiões metropolitanas pode ser utilizada para, por exemplo, gerenciar a 

concessão do serviço de água e esgoto, saneamento, modais de transporte público e, como foi 

no caso do Rio de Janeiro, praticamente transmitir para o Estado os serviços de competência 

dos Municípios. Na espécie, a transferência dos serviços ilustrados para o Estado, ou outra 

pessoa jurídica que venha a ser criada, subtrai da edilidade a gerência no que tange à 

prestação, bem como à fiscalização, possivelmente comprometendo a eficiência em sua 

prestação. Apesar de a Lei Complementar estadual efetivamente ser discutida e debatida no 

seio da casa parlamentar estadual, tal procedimento não representa a participação 

efetivamente democrática que seria sensível com base em consulta plebiscitária aos munícipes 

das edilidades envolvidas. 

Suscita-se, inclusive, que a não participação afrontaria a autonomia municipal, uma vez 

que estariam sendo subtraídos dos Municípios, por parte do Estado, os serviços aduzidos, o 

que poderia significar uma verdadeira ação de intervenção velada, em manifesta ocorrência 

dos dispositivos do Art. 35 da Constituição Federal. Bem sabido que o princípio da não 

intervenção dos Estados nos Municípios, apesar de estar taxativamente previsto no 

mencionado Art. 35, pode ser manifestado para além daqueles termos, a partir do momento 

em que há nítida ofensa à autonomia municipal, o que pode ensejar em desfavor do Estado a 

propositura da ADI interventiva, em virtude da positivação junto ao Art. 34, VII, alínea c, da 

Constituição Federal. 

Pode ser destacado da ADI, em primeiro lugar, que a fundamentação utilizada pelo voto 

condutor vai buscar inspiração em ideais pretéritos, alijados da evolução federalista que a 

Constituição de 1988 consagrou. Ao assegurar a autonomia dos Estados, incluiu também a 

dos Municípios e sem dúvida a participação popular nos assuntos em que o legislador assim 

escolher. A forma mais uma vez presente de se apreciar o suposto conflito legislativo, 

novamente despreza os caracteres do federalismo, notadamente o da autonomia estadual, 

quando do exercício do poder decorrente. Defende-se que o dispositivo sob ataque da 

Procuradoria Geral da República, em momento algum feria a Constituição Federal, muito pelo 

contrário. Da forma como o Legislador Estadual positivou, fomentou a participação não 

apenas dos representantes da população estadual, mas sim da população propriamente dita. 

Por outro lado, quando dois ou mais municípios pretendem se unir para melhorar a prestação 
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de serviços públicos, é-lhes permitido fazer uso de outros instrumentos, notadamente os 

convênios, pelo que discutem amplamente o seu objeto e cláusulas contratuais. A distinção 

entre o convênio intermunicipal e a criação de região metropolitana encontra o seu relevo 

maior no fato de que a lei é criação da assembleia legislativa, por seus integrantes, sem a 

participação direta da municipalidade, enquanto o convênio é precedido de ampla negociação 

entre os municípios contratantes, pelo que se entende ser mais legítima esta última. 

É a Constituição Federal quem traz, junto ao Art. 14, que a soberania popular, para além 

do sufrágio universal, pode ser exercida mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa 

popular. No caso em apreço, a inclusão de consulta plebiscitária visava ao chamamento da 

população interessada342 para conhecer, discutir e optar se efetivamente possui interesse em 

criar e participar desse aglomerado de entes políticos municipais. Para além disso, a criação 

de uma região metropolitana irá trazer obrigações para os envolvidos em que se exigirá 

dispêndio financeiro, objeto a ser contemplado nas futuras legislações orçamentárias por 

decorrência da lei complementar estadual, e não por iniciativa da própria municipalidade. 

O Ministro Joaquim Barbosa, ao proferir seu voto nos autos da ADI 1842, destacou que 

“[...] a criação de uma região metropolitana não pode, em hipótese alguma, significar o 

amesquinhamento da autonomia política dos municípios dela integrantes, materializado no 

controle e na gestão solitária pelo estado das funções públicas de interesse comum”. No 

acórdão, que declarou a lei estadual parcialmente inconstitucional, ficou registrado que: 

A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os 

municípios como integrantes do sistema federativo (Art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la 

junto com os estados e o Distrito Federal (Art. 18 da CF/1988). 

A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, 

que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou 

aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder 

Executivo e dos representantes no Legislativo. 

O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são 

incompatíveis com a autonomia municipal. 

A Constituição Federal, ao dispor a respeito das regiões metropolitanas, não autoriza os 

Estados a arvorar-se em órgão executivo dos serviços e funções da competência dos 

Municípios, assim como não os autoriza a absorvê-los. A sua função dar-se-ia de maneira 

 
342 Por população diretamente interessada, o Supremo Tribunal Federal entende como sendo aquela população 

afetada pela consequência do ato que se pretende praticar. Um exemplo que pode ser citado, é através do 

desmembramento de um município, no qual a população diretamente interessada não é apenas aquela 

ribeirinha à cisão territorial, mas toda a população municipal, uma vez que impactará a municipalidade inteira. 

Para tanto, a decisão proferia nos autos da ADI 2650 esclarece o tema. 
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integrativa, uma vez manifestado o interesse metropolitano comum, que se sobressairia 

relativamente ao interesse local individual. Somente a consulta plebiscitária tornaria a criação 

do instituto efetivamente democrática e legitimaria a sua instituição, como bem colocado na 

Constituição Estadual. Vê-se, portanto, que a inserção do mencionado dispositivo não é um 

entrave, como vaticinou o Supremo Tribunal Federal, mas sim um mecanismo de invocação 

da soberania popular, que, enaltecendo a autonomia municipal, convoca os mais plúrimos 

setores das populações envolvidas a conhecer e a resolver questões a respeito das citadas 

localidades. 

Pela decisão do Supremo Tribunal Federal nos casos sob discussão343, além de solapar a 

autonomia estadual e municipal, ao afastar a possibilidade da convocação plebiscitária, veda a 

participação democrática direta e afronta o exercício das competências constitucionais dos 

municípios, submetendo-as à transmissão estadual sob o apanágio de lei complementar 

estadual. 

4.2.7 ADI 5356 – Lei Estadual e o bloqueio de sinal de telefonia móvel 

Outro caso que merece uma análise mais detalhada foi o trazido através da ADI 5356. A 

referida ação combatia a Lei Estadual 4.650/2015, do Estado do Mato Grosso do Sul, que 

determinava às empresas operadoras do Serviço Móvel de Telefonia a instalação de 

equipamentos tecnológicos ou solução tecnológica hábil a identificar e/ou bloquear sinais344 

de telecomunicações e/ou radiocomunicações nos Estabelecimentos Penais e nos Centros de 

socioeducação do Estado do Mato Grosso do Sul.  

Apesar da proibição existente de ingresso dos equipamentos de telefonia móvel nos 

estabelecimentos prisionais, é de sabença universal que a situação se realiza por mais diversos 

meios. Os Estados enfrentam diuturnamente adversidades como falta de pessoal técnico 

especializado, equipamentos de segurança ora defasados ou em número insuficiente, 

restrições orçamentárias, bem como uso de novas tecnologias, especialmente através de 

sobrevoo de drones que despejam os referidos aparelhos dentro das unidades prisionais. 

 
343 Especialmente as ADIs 796 e 1841. 
344 Outras leis estaduais, a saber, Santa Catarina e Bahia, também versaram a respeito do mesmo tema. A 

diferença é que aquelas, determinavam exclusivamente o bloqueio do sinal da telefonia, como foi 

anteriormente previsto pelo Estado do Mato Grosso do Sul anteriormente, pela Lei n. 3.153/2005. 
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Dessa maneira, a realidade inegável é que os terminais de telefonia móvel são 

transportados clandestinamente para dentro dos presídios dos diversos Estados da federação, e 

acabam sendo utilizados para a prática de diversos crimes, como extorsão, bem como para 

arquitetar outros delitos no ambiente exterior e ainda organizar rebeliões. A utilização dos 

bloqueadores fatalmente prejudicaria outros utilizadores do serviço de comunicação, pelo que, 

devido a tais aspectos técnicos, não se mostra como a providência mais adequada a ser 

adotada. Assim, somente as próprias operadoras do serviço de comunicação seriam as mais 

habilitadas a apresentar uma solução tecnológica, de modo a tornar inutilizável o referido 

equipamento dentro dos cárceres. 

A Requerente, a Associação Nacional de Operadoras de Celulares – ACEL, sustentou 

violação ao Art. 21, XI345, da Constituição Federal, ao alegar usurpação de competência 

legislativa privativa da União, por supostamente criar obrigação não prevista nos contratos de 

concessão do serviço para as concessionárias de telefonia, com a imposição, inclusive, de 

sanção pecuniária.  

De uma outra banda, os Estados que elaboraram leis semelhantes, e o autor da lei sob 

análise, defendem a legitimidade para elaborar normas desse jaez, por força do permissivo 

trazido pelos Arts. 24, I346, e 144347, ambos da Constituição Federal. Desse modo, destaca-se 

que o Estado pode legislar a respeito de direito penitenciário, para alcançar o desiderato da 

segurança pública. No caso em apreço, a instalação de bloqueadores ou qualquer outra 

solução tecnológica capaz de elidir a comunicação entre os reeducandos, não se configura 

uma afronta à prestação de serviço de telefonia. Mesmo porque, de um lado está a autonomia 

do Estado e a sua obrigação de promover a segurança pública, e do outro, possível interesse 

econômico por parte das operadoras em manter ativos determinados ramais para comercializar 

a prestação do serviço. 

 
345 “Art. 21. Compete à União: [...] XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, 

os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de 

um órgão regulador e outros aspectos institucionais;”  
346 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:  I - direito 

tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;” 
347“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...].” 
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A prestação de serviço móvel celular no Brasil teve início ao final dos anos 90348, 

quando no Estado do Rio de Janeiro, 667 terminais foram disponibilizados. À época, os 

aparelhos eram acondicionados em uma pesada pasta ou mochila, e o usuário precisava 

carregá-la através de uma alça pendurada no ombro. A evolução da tecnologia, comparada 

com a feitura da Constituição ao final dos anos 80, mostra o contraste entre a sociedade à 

época e a evolução tecnológica atual. Hoje, os smartphones desempenham uma infinidade de 

tarefas, de forma a ocupar um espaço extremamente diminuto, pelo que podem ser 

transportados furtivamente até o interior das cadeias públicas, a fim de serem utilizados para a 

prática de incontáveis crimes. 

Essa distância entre o que a Constituição disciplinou à época de sua promulgação e a 

transformação da sociedade exige que o federalismo, como instrumento de integração, 

cooperação e acomodação de realidades, seja considerado especialmente pelo Poder 

Judiciário349. Frise-se que quando de sua promulgação, estava a República brasileira 

experimentando um início de democracia, cujo período anterior fora marcado por centralismo 

ditatorial. Apesar de hodiernamente estar em vigor uma Constituição democrática, o seu texto 

desprivilegia os Estados-membros, vez que as competências da União são inflacionadas em 

número e grau, superlativas e quase exaustivas. Até mesmo o princípio da simetria, abordado 

anteriormente, somente ganha corpo quando é utilizado para minorar a presença dos entes 

subnacionais. O que se observa é que, em relação aos eventuais conflitos de competência por 

exercício das disposições contidas no Art. 24 da Constituição, as decisões do Supremo 

Tribunal Federal apontam sempre no sentido de que, diante da existência de uma lei federal 

sobre determinada matéria, ficam os Estados e Municípios proibidos de contrariar aquele 

texto. No entanto, há uma pujante diferença entre o federalismo brasileiro pré-1988 para o 

atual350. O entendimento de federalismo cooperativo, praticado pelo Supremo Tribunal 

Federal outrora, precisa evoluir para alcançar a sua definição que se exige hoje. 

 
348 CELULAR completa 20 anos de sua chegada ao Brasil nesta quinta-feira. Uol notícias, 30 dez. 2010. 

Disponível em: https://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2010/12/30/celular-completa-20-anos-

de-sua-chegada-ao-brasil-nesta-quinta-feira.jhtm. Acesso em: 30 jun. 2019.  
349 Esse raciocínio foi utilizado na tese que consagrou a inconstitucionalização da Lei federal que regulamentava 

a exploração do amianto, mas esquecido neste julgamento. 
350 Nesse sentido, vale reproduzir trecho do voto do Ministro Celso de Melo, no julgamento da ADI n. 486: “Vê-

se pois, com a redefinição do perfil institucional da Federação promulgada em 1988, que a autonomia dos 

estados-membros constitui um dos núcleos essenciais na configuração conceitual da organização federativa”. 

https://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2010/12/30/celular-completa-20-anos-de-sua-chegada-ao-brasil-nesta-quinta-feira.jhtm
https://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2010/12/30/celular-completa-20-anos-de-sua-chegada-ao-brasil-nesta-quinta-feira.jhtm
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Em que pese seja argumentado se tratar de prestação de serviço de telecomunicação, há 

elementos suficientes para privilegiar a autonomia política do Estado-membro, sem, contudo, 

afetar a oferta do serviço. Por mais que o Art. 22, IV351, assegure à União a competência 

privativa para legislar sobre telecomunicações, com o caro respeito às interpretações 

divergentes, sustenta-se que a discussão se encaminha para outro rumo. Será que a edição da 

Lei 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, afasta 

totalmente a competência constitucional dos Estados de prover a segurança pública, 

impedindo-o de elaborar leis que, tangenciando a prestação de serviço público de 

telecomunicação, privilegia o direito penitenciário e o consumo? 

Os Estados, para cumprir o dever de proteger a incolumidade e o patrimônio das 

pessoas e a ordem pública, ao editar leis que visam coibir os artefatos de comunicação móvel 

nas áreas dos presídios, por obviedade só podem se socorrer das empresas prestadoras do 

referido serviço, posto serem as únicas que dispõem do aparato tecnológico específico dos 

dados transmitidos (voz, sinais gráficos, imagens, dentre outros). O bloqueio, ou outra 

solução, como apontado na lei objeto do controle de constitucionalidade, não afeta a prestação 

do serviço relativamente aos demais usuários, mesmo porque os internos não poderão sê-lo, 

por categórico impeditivo de comunicação com o mudo exterior. 

O Art. 4º352 da Lei n. 7.210/1984 materializa os princípios que foram expressos na sua 

respectiva exposição de motivos353: 

24. Nenhum programa destinado a enfrentar os problemas referentes ao delito, ao 

delinquente e à pena se completaria sem o indispensável e contínuo apoio 

comunitário. 

25. Muito além da passividade ou da ausência de reação quanto às vítimas mortas ou 

traumatizadas, a comunidade participa ativamente do procedimento da execução, 

quer através de um Conselho, quer através das pessoas jurídicas ou naturais que 

assistem ou fiscalizam não somente as reações penais em meio fechado (penas 

privativas da liberdade e medida de segurança detentiva) como também em meio 

livre (pena de multa e penas restritivas de direitos)354. 

 
351 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] IV - águas, energia, informática, 

telecomunicações e radiodifusão;”. 
352 “Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da 

medida de segurança.” 
353 Institui a Lei de Execução Penal. 
354Exposição de motivos da Lei n. 7210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-exposicaodemotivos-

149285-pl.html. Acesso em: 30 jun. 2019. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html


 
 177 

Ao estabelecer como dever do Estado355, atribui de maneira ampla a todos os entes 

políticos da federação, sem excluir qualquer deles, o que dá mais supedâneo ao exercício das 

prerrogativas constitucionais dos Estados-membros. Segundo o Ministro Fachin: 

Resgato uma vez mais o ponto: a questão constitucional em discussão somente pode 

ser desvelada em sua completude e complexidade quando posta em análise sob as 

lentes do federalismo, do direito penitenciário, da segurança pública e da segurança 

do serviço no âmbito da proteção do direito do consumidor de telefonia móvel. 

Dessa forma, não se limita à singela discussão sobre a competência legiferante 

privativa da União sobre o importante tema das telecomunicações. 

O setor é dotado de uma complexa e importante sistemática regulatória, que, como é 

sabido, diz respeito à prestação de serviço público primordial para o 

desenvolvimento nacional no bojo da interconectada sociedade contemporânea. 

Com esse argumento, adiciona-se o direito penitenciário à discussão, para, junto com a 

segurança pública, outorgar maior relevo do que as telecomunicações. O Art. 144, ao 

estabelecer a segurança como dever do Estado, assevera também a responsabilidade de todos 

em sua perseguição, determinando por lei a sua colaboração, inclusive por parte dos 

particulares. Por sua vez, a Lei Federal n. 10.792/2003 dispõe, em seu Art. 4º, que os 

estabelecimentos penitenciários “[...] disporão, dentre outros equipamentos de segurança, de 

bloqueadores de telecomunicação para telefones celulares, rádio-transmissores e outros meios, 

definidos no Art. 60, § 1o, da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997”. Todavia, não disciplinou 

quem seriam os responsáveis pela instalação e até mesmo manutenção. Diante do vazio, 

indubitavelmente os Estados devem exercer a competência legislativa concorrente para, diante 

de sua realidade, estabelecer o comando normativo de satisfação da sua política penitenciária.  

Outra matéria pela qual é possível atrair a autonomia legislativa estadual é a relativa à 

relação consumerista. A defesa do consumidor foi elevada à condição de direito fundamental 

(Art. 5º, XXXII, da Constituição). Dessa maneira, foi atribuída aos Estados a possibilidade de 

legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao consumidor (Art. 24, VIII, da 

CF). Consoante o Código de Defesa do Consumidor, os prestadores do serviço de 

telecomunicações são responsáveis pela segurança dos serviços que prestam. Por esse motivo, 

devem atender aos imperativos de segurança, bem como não podem causar danos ou prejuízos 

aos consumidores, incluída, por força do parágrafo único do Art. 2º, a coletividade. Visto por 

esse prisma, o uso danoso decorrente da inserção ilícita dos telefones celulares deve ser 

neutralizado pelas operadoras, sob a justificativa legal da segurança da coletividade, bem 

como dos profissionais envolvidos com a política penitenciária. 

 
355 A Constituição faz uso da expressão “dever do Estado” em cinco oportunidades, a saber: em relação à saúde 

(Art. 196), educação (Art. 205 e 208), desporto (Art. 217), e segurança pública (Art. 144). 
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Discutiu-se anteriormente que a distribuição de competências obedecia ao critério da 

primazia do interesse. Ao arguir dessa maneira, chegou-se à conclusão de que o fato de a 

Constituição ter atribuído uma matéria a ser de competência exclusiva de um dos entes 

políticos, não desnatura o interesse do outro. De certo, em matéria exclusiva, inexiste 

interferência ou intromissão, mas isso não significa apostar na completa apatia dos demais 

excluídos daquela enumeração. Daí a necessidade de fomentar a cooperação federativa, 

especialmente com base no princípio da subsidiariedade. A subsidiariedade aconselha que as 

decisões sejam tomadas na menor escala possível de organização. Como princípio, a ideia 

admite várias formulações distintas, e é frequentemente considerada consoante o federalismo. 

O princípio da subsidiariedade tem sido frequentemente usado para orientar as decisões 

sobre alocação de poder. Este princípio recebeu recentemente atenção devido à sua inclusão 

nos tratados da União Europeia. O seu conteúdo sustenta que a autoridade deve ficar com as 

unidades-membro, a menos que alocá-las à unidade central assegure maior eficiência ou 

efetividade comparativa no alcance de certas metas. Esse princípio pode ser especificado de 

várias maneiras, por exemplo, sobre quais unidades estão incluídas, quais metas devem ser 

atingidas e quem tem autoridade para aplicá-las356. Assim, o poder sobre determinada matéria 

ou competência deve ser desempenhado por um nível político que consiga exercê-lo da 

maneira mais eficiente.357 

Baracho, ao discorrer a respeito do princípio da subsidiariedade, enalteceu a projeção 

que o governo local deve assumir, a fim de relativizar a desigualdade social, com o fito de 

desenvolver um meio ambiente que prime pela evolução da qualidade de vida. Uma vez 

perseguido esse objetivo, a administração pública estaria vocacionada ao atendimento das 

necessidades sociais, por meio da participação cooperativa, que envolva, indispensavelmente, 

todos os entes políticos federados.358 Defendeu que as burocracias precisam ser superadas para 

incrementar a solução conjunta dos problemas locais, regionais e nacionais, de modo a 

suplantar todos os níveis administrativos. A aplicação do princípio da subsidiariedade 

contempla a federação como um complexo de estruturas organizadas em níveis jurisdicionais 

que se encaixam perfeitamente entre si. De acordo com essa concepção, os entes políticos 

 
356 Um exemplo disso é a municipalização da saúde, na condição de atendimento primário, com a participação da 

União federal. 
357TUSHNET, M. Federalism and Liberalism. Cardozo Journal of International and Comparative, New 

York, n. 4, p. 329-344, 1996. 
358 BARACHO, J. A. D. O. O princípio da subsidiariedade: conceito e evolução. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. n. 35, p. 13-52, 1995. 
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fazem parte do Estado como um todo, e sua atividade é alcançada, em plenitude, quando as 

funções políticas e econômicas são desempenhadas pelo nível mais próximo do seu objetivo 

possível359. 

Horta, assim como Baracho, faz uma contextualização histórica do princípio da 

subsidiariedade, ao estabelecer as conexões europeias que conduziram para os atos 

constitutivos da União Europeia.360 De certo, a comunidade europeia possui caracteres bem 

distintos do federalismo brasileiro, notadamente por conta de a sua organização político-

administrativa ser conduzida com base em tratados internacionais, forçando a uma releitura do 

conceito de soberania361. Todavia, a convergência relacionada ao princípio da subsidiariedade 

festejado no velho continente e o a ser invocado em terras brasileiras diz respeito à 

pluralidade de ordenamentos jurídicos. Da mesma maneira que na União Europeia convivem 

diversos ordenamentos jurídicos, o federalismo igualmente abriga subsistemas que devem 

conviver harmonicamente, sob a batuta de um ordenamento que paira sobre os demais. 

Segundo o autor, os sinônimos aplicáveis, a saber: complementação, subsídio, reforço, auxílio 

estão todos presentes “[...] na repartição de competências da Constituição Federal de 1988 que 

se localiza a forma mais avançada da inclusão da subsidiariedade em texto constitucional 

brasileiro”. Isso foi o bastante para concluir que: 

No federalismo contemporâneo, a legislação concorrente tornou-se o domínio 

predileto para o desenvolvimento e ampliação dos poderes legislativos do Estado-

membro e do Município, em território comum ao da União, desfazendo a tendência 

centralizadora do federalismo centrípeto, para explorar, em profundidade, as 

perspectivas do federalismo cooperativo e de equilíbrio.362 

Em que pese a narrativa do autor se referir à municipalidade, a justificativa é devido ao 

fato de que os munícipes são os verdadeiros destinatários da atividade estatal. Isso não afasta, 

por suposto, a atuação do poder público de outros níveis, como União e Estados-membros. 

Considerando, portanto, que os Estados estão mais próximos dos seus habitantes do que a 

 
359 WEINSTOCK, D. Cities and federalism. In: FLEMING, J. E.; LEVY, J. T. Federalism and subsidiarity. 

New York: New York University Press, v. LV, 2014. Cap. 9, p. 259-290. 
360 HORTA, R. M. Federalismo e o princípio da subsidiariedade. Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Rio 

de Janeiro, v. n. 1, p. 153-167, 2002, p.164. Disponivel em: 

http://www.ablj.org.br/revistas/revista21/%20RAUL%20machado%20horta%20%e2%80%93%20Federalismo

%20e%20o%20princ%C3%ADpio%20da%20subsidiariedade.pdf. Acesso em: 02 jul. 2019. 
361 Entre nós, uma referência para se aprofundar no tema da soberania, é a obra de PAUPÉRIO, A. M. O 

conceito polêmico de soberania. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. 
362 HORTA, R. M. Federalismo e o princípio da subsidiariedade. Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Rio 

de Janeiro, v. n. 1, p. 153-167, 2002, p.164. Disponivel em: 

http://www.ablj.org.br/revistas/revista21/%20RAUL%20machado%20horta%20%e2%80%93%20Federalismo

%20e%20o%20princ%C3%ADpio%20da%20subsidiariedade.pdf. Acesso em: 02 jul. 2019. 
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União, as suas ações devem servir como um verdadeiro laboratório em busca da consecução 

do bem comum. Isto, por sua vez, deve promover uma avaliação realista, pelos ramos 

políticos, dos custos e benefícios da ação e da inação. Além disso, um processo decisório que 

demonstre que as instituições consideraram genuinamente as alternativas disponíveis dos 

Estados-Membros antes de decidirem agir ganha provavelmente uma confiança 

consideravelmente maior. É nesse sentido que o Ministro Fachin reconhece ser uma vantagem 

a aplicação do citado princípio, para esclarecer qual deve ser o sentido das expressões de 

distribuição de competência residual, local, complementar e suplementar, para dar um passo 

adiante e esclarecer: 

[...] o aspecto formal do princípio é destinado sobretudo aos poderes legislativos, 

pois exige que se deem razões, se possíveis quantitativas, para demonstrar que a 

legislação deve ser editada de modo uniforme pelo ente maior. Essa 

procedimentalização, por sua vez, transmuda o enfoque a ser dado pelo Poder 

Judiciário: ao invés de se investigar qual competência o ente detém, perquire-se 

como deve exercê-la.363 

Conforme se pode extrair do voto do Ministro Gilmar Mendes, o uso de telefones 

móveis no interior dos estabelecimentos prisionais para a prática de crimes é um problema 

nacional. É nesse ponto que o Ministro Fachin, em memorável voto, abre a discussão para 

defender que os Estados podem legislar, sem invadir a competência privativa da União, ao 

disciplinar de forma abstrata o tratamento, em seu território, da prestação do serviço de 

telecomunicações dentro dos presídios. Ao que deixa transparecer, as decisões do Supremo 

Tribunal Federal apostam mais no federalismo dual do que no cooperativo. 

Por mais que possa ser argumentada a possível transferência de responsabilidade pelo 

bloqueio ou outra solução para os Estados, de modo a lhes atribuir esse ônus, o fato é que as 

providências de revista pessoal jamais serão tão eficientes quanto aquelas que poderiam ser 

adotadas ou desenvolvidas pelas operadoras, detentoras de tecnologia e saber para tal. 

Elucubra-se até que a utilização de dispositivos de inciativa exclusiva do próprio Estado, aí 

sim, poderia malferir a Constituição por efetivamente interferir nas telecomunicações, de 

forma indistinta de usuários. Este seria o verdadeiro momento de se impulsionar o 

federalismo cooperativo, por meio da interação das concessionárias federais e dos Estados. 

 
363 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5356. Relator(a): Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

Marco Aurélio. - ATA Nº 102/2017. Diário de Justiça eletrônico, Brasília, DF, n. 168, 01 ago. 2017. 

Disponível em: http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADI&numero=5356&. 

Acesso em: 22 jun. 2019. 
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Está em tramitação no Poder Legislativo proposta de emenda à Constituição, cujo 

propósito é inserir a segurança pública entre as competências comuns da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. Os Senadores entendem que houve uma omissão do 

constituinte originário. Trata-se da PEC n. 33, de 2014364, com votação encerrada no Senado 

Federal e em tramitação na Câmara dos Deputados. Nesta casa legislativa, recebeu o número 

138/2015, e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania365. A 

realidade é que atualmente muito se vê a guarda municipal atuando como agente de segurança 

pública nas cidades dos mais variados portes. 

Isso denota que o legislador está muito mais sensível do que o Poder Judiciário no 

entendimento das questões federativas aplicada às respectivas localidades. Como asseverado 

alhures, o federalismo é um movimento dinâmico, que visa integrar e harmonizar as 

diversidades e necessidades do poder público, que está mais próximo dos cidadãos. 

4.2.8 O caso do Amianto - julgados: ADI 2656, 3937, 4066, 3406, 3470, 3356, 

3367 e ADPF 109. 

Um caso que voltou os holofotes para a atuação do Supremo Tribunal Federal foi 

quando do julgamento referente à arguição de inconstitucionalidade de leis estaduais que 

proibiam da extração, passando pela transformação e comercialização de produtos contendo 

qualquer tipo e forma de amianto. O fundamento para as leis estaduais era o seu alto grau de 

prejudicialidade à saúde. 

A primeira decisão a ser discutida, oriunda da ADI de número 2656, teve por objeto a 

Lei n. 10.813/01, do Estado de São Paulo. O seu teor dispunha sobre a proibição de 

importação, extração, beneficiamento, comercialização, fabricação e a instalação, no Estado 

de São Paulo, de produtos ou materiais contendo qualquer tipo de amianto. Referida arguição 

fora proposta pelo Governador do Estado de Goiás. Como fundamento, expôs que a 

Assembleia paulista não poderia dispor a respeito da matéria, posto se tratar de competência 

privativa da União, decorrente do estabelecido no Art. 22, incisos VIII e XII. Indo além, 

assevera que é igualmente competência da União estabelecer normas gerais para assuntos de 

consumo, proteção do meio ambiente e defesa da saúde, normas concorrentes, de acordo com 

 
364BRASIL. Senado Federal. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/118712. Acesso em: 30 jun. 2019. 
365BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC n. 33, de 2014. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1734814. Acesso em: 30 jun. 

2019. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118712
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118712
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1734814
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o Art. 24, V, VI e XII. Por sua vez, aduziu que a produção e o consumo de materiais que 

levam amianto crisotila foram regulamentados pela Lei 9.055/95, a qual disciplina a extração, 

industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos 

que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas 

para o mesmo fim e dá outras providências. À época, o requerente aduz que no Município de 

Minaçu, encravado naquele Estado, existia uma das maiores minas do mundo do referido 

minério, a qual abastecia diversos mercados consumidores e era responsável pela arrecadação, 

empregos e movimentação das economias local e regional. Registra ainda que o amianto em 

questão, do tipo crisotila, é menos danoso à saúde humana, se comparado aos demais, 

denominados anfibólios. 

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apontou que a sua lei estava 

compatível com a Constituição Federal, posto estar inserida no campo de abrangência da 

legislação concorrente, e, relativamente ao tema, informou que o intuito era preservar a saúde 

pública, a fim de prevenir a exposição dos contaminantes próprios do produto. O governador 

do Estado ladeou-se aos argumentos dos requerentes, pugnando pela inconstitucionalidade da 

norma, seguido pelo Advogado Geral da União e pelo Procurador-Geral da República. 

Seguindo a linha apresentada neste trabalho, o Supremo Tribunal Federal cingiu-se a 

analisar exclusivamente o aspecto técnico, ou seja, passou ao largo de debruçar-se sobre o tema da 

preocupação estadual relativamente à saúde de seus habitantes. O fundamento utilizado era o de 

que a competência concorrente não permite aos Estados traçarem normas que venham a se chocar 

com a lei editada pela União, sendo permitido apenas complementar as lacunas da lei federal, 

obedecidas as peculiaridades regionais. A ementa foi assim disponibilizada: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA. 

PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO, EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO, 

COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS 

CONTENDO QUALQUER TIPO DE AMIANTO. GOVERNADOR DO ESTADO 

DE GOIÁS. LEGITIMIDADE ATIVA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA 

UNIÃO. 1. Lei editada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ação direta de 

inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Goiás. Amianto 

crisotila. Restrições à sua comercialização imposta pela legislação paulista, com 

evidentes reflexos na economia de Goiás, Estado onde está localizada a maior 

reserva natural do minério. Legitimidade ativa do Governador de Goiás para iniciar 

o processo de controle concentrado de constitucionalidade e pertinência temática. 2. 

Comercialização e extração de amianto. Vedação prevista na legislação do Estado de 

São Paulo. Comércio exterior, minas e recursos minerais. Legislação. Matéria de 

competência da União (CF, artigo 22, VIII e XIII). Invasão de competência 

legislativa pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade. 3. Produção e consumo de 

produtos que utilizam amianto crisotila. Competência concorrente dos entes 

federados. Existência de norma federal em vigor a regulamentar o tema (Lei 
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9055/95). Conseqüência. Vício formal da lei paulista, por ser apenas de natureza 

supletiva (CF, artigo 24, §§ 1º e 4º) a competência estadual para editar normas gerais 

sobre a matéria. 4. Proteção e defesa da saúde pública e meio ambiente. Questão de 

interesse nacional. Legitimidade da regulamentação geral fixada no âmbito federal. 

Ausência de justificativa para tratamento particular e diferenciado pelo Estado de 

São Paulo. 5. Rotulagem com informações preventivas a respeito dos produtos que 

contenham amianto. Competência da União para legislar sobre comércio 

interestadual (CF, artigo 22, VIII). Extrapolação da competência concorrente 

prevista no inciso V do artigo 24 da Carta da República, por haver norma federal 

regulando a questão. 

Decisão 

O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado 

na inicial da ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 

7º da Lei nº 10.813, de 24 de maio de 2001, do Estado de São Paulo, assentando a 

harmonia, com a Carta da República, do artigo 8º. Votou o Presidente, o Senhor 

Ministro Marco Aurélio. Plenário, 08.5.2003. 366. 

Ficou plasmado o entendimento de que, aos Estados, há o dever de se conformar com as 

normas gerais estabelecidas pela União, ainda que a legislação estadual demonstre maior 

preocupação com a concretização dos direitos fundamentais através da proteção da saúde. Para a 

Corte, repetiu-se o mesmo entendimento de considerar as leis estaduais ineficazes, quando 

conflitantes as normas gerais da legislação federal (Art. 24, parágrafos 3º e 4º), adicionando que, 

para o caso em tela, a Lei federal era pré-existente e disciplinava a matéria, regulamentando-a. O 

relator, Ministro Maurício Correa, destacou também as consequências à economia goiana, caso 

fosse levada a cabo a referida proibição. Quiçá temas igualmente caros à sociedade, como a 

segurança, fossem igualmente levados em consideração quando do julgamento, por exemplo, do 

bloqueio dos sinais de telefonia móvel em estabelecimentos prisionais. 

Posteriormente, o mesmo Estado de São Paulo edita nova lei, a de número 12.684/07, 

proibindo o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras 

de amianto na sua composição. Novamente a legislação foi levada à discussão junto ao STF, 

dessa vez por meio da ADI 3937. No entanto, a cautela por parte dos Ministros foi ímpar, no 

sentido de conferir pujança à autonomia legislativa estadual, quando do exercício da 

competência concorrente, demonstrando uma evolução, se comparado com as decisões 

relativas ao bloqueio dos telefones celulares. 

A Lei em questão versava a respeito de produção e consumo, proteção ao meio 

ambiente e proteção e defesa da saúde, dispositivos capitulados no Art. 24, incisos V, VI e 

XII, respectivamente. Por estarem abrigados no citado artigo, os Estados somente podem 

 
366 ADI 2656. DJ 01/08/2003. Rel. Min Maurício Corrêa. Julgado aos 08/05/2003. 
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legislar plenamente no caso de ausência de lei federal. Caso existente, a atividade legislativa 

estatal fica condicionada à concordância de sentido indicado naquela. No entanto, o STF 

consignou que o amianto do tipo crisotila é uma substância cancerígena, o que inviabiliza o 

seu manuseio com segurança. Todavia, a Lei Federal n. 9.055/95 autoriza a extração, a 

industrialização, a utilização e a comercialização do amianto da variedade crisotila (asbesto 

branco), pelo que, em tese, inibe a atuação estadual de tentar proibi-lo. 

O relator da ADI foi o Ministro Marco Aurélio. Em seu voto, consignou que após a 

realização de audiência pública para discutir a possível ou suposta nocividade da continuidade 

da exploração de amianto no Brasil, os próprios órgãos da União, a saber, Ministério das 

Minas e Energia e o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entravam em 

contradição com o Ministério do Trabalho e do Emprego, do Meio Ambiente, da Previdência 

Social e da Saúde. Os primeiros defendiam a possibilidade de fazer uso controlado do asbesto, 

de modo a não causar danos à saúde. Os últimos, por sua vez, teceram duros ataques, 

apontando números, exemplos e legislação internacional pelo banimento do amianto, na 

forma discutida. Ao reconhecer que a substância efetivamente provocou mortes em diversos 

países, devido ao seu agente cancerígeno, ponderou que as decisões judiciais politicamente 

corretas não implicam, necessariamente, no acerto jurídico. Com isso, determinou a 

impossibilidade de os Estados, ao exercerem a competência legislativa, suplementar a Lei 

Federal, de modo a contrariá-la, votando pela inconstitucionalidade da lei estadual. 

O Ministro Edson Fachin, ao invocar razões federalistas para se pronunciar a favor da 

legislação estadual, privilegiou a competência concorrente de acordo com a predominância do 

interesse envolvido. Para tanto, discorreu a respeito do princípio da subsidiariedade, sendo 

acompanhado pelos seus pares, o que indica uma possível superação do entendimento 

sufragado nas decisões que moldaram a impossibilidade de os Estados disciplinarem às 

operadoras de telefonia bloquearem os sinais dos celulares. O raciocínio levado ao plenário 

pelo julgador foi o mesmo esposado quando da discussão da ADI 5356, pelo que se reputa ser 

desnecessário reproduzi-lo, apesar da maestria de sua construção. 

O Ministro Dias Toffoli, por sua vez, levou ao debate o federalismo cooperativo, 

defendendo-o como instrumento de superação das desigualdades entre as regiões. Com efeito, 

o mesmo discurso é produzido por Bercovici, quando destaca que a cooperação promove a 
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atuação conjunta dos entes políticos.367 Assim, os dilemas federativos não podem ser tratados 

isoladamente, em contextos alheios à coletividade, mas sim privilegiando as especificidades 

regionais e locais, de modo a enaltecer o todo nacional.368 Essa cooperação decorre justamente 

da possibilidade de os Estados complementarem a legislação federal, até mesmo porque a 

Constituição permite a elaboração de normas gerais, de forma a afastar da União a exaustão 

da matéria. Apesar desse posicionamento, o Ministro não se filiou à corrente de que a 

legislação mais protetiva, como, por exemplo, a estadual, é a que deve prevalecer. Admitiu a 

possibilidade de a lei estadual ser mais restritiva, todavia, sem entrar em contradição com a 

federal, para que possa ser válida. 

No entanto, o argumento principal do Ministro Toffoli, após a digressão relativa ao 

federalismo brasileiro, ganhou corpo quando construiu a tese da inconstitucionalização369 da 

Lei Federal n. 9055/95. Segundo Toffoli, reconhece-se por consenso científico, após 

participação em audiência pública, que o amianto, em todas as suas formas, traz: 

[...] possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da 

crisotila, falando-se naquela época, na possibilidade do uso controlado dessa 

substância, hoje, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente 

cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, 

sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm 

autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador. 

Assim, quando da elaboração da Lei Federal, os malefícios da referida substância eram 

desconhecidos. No entanto, a evolução das pesquisas e as constatações no Brasil e no exterior 

conduziram a matéria para uma situação de inconstitucionalidade, por ser atentatória à saúde, 

direito fundamental. Com o reconhecimento da invalidade da norma geral federal, os Estados, 

libertos dos grilhões, passam a gozar da competência legislativa plena sobre a matéria.  

O Ministro Alexandre de Moraes ressaltou, embasado em obra de Baracho370, que o 

federalismo brasileiro, desde cedo, foi marcado pela centralização, peculiaridade, ainda 

presente na Constituição de 1988, a tirar pelo rol de atribuições outorgadas à União. 

Invocando diversos doutrinadores estrangeiros, em épocas distintas, enalteceu o caráter da 

 
367 BERCOVICI, G. Dilemas do estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p.60. 
368 Id. O federalismo no Brasil e os limites da competência legislativa e administrativa: memórias da pesquisa. 

Revista Jurídica, Brasília, v. n. 90, p. 1-18, abr./maio 2008. 
369 O tema da inconstitucionalização já havia sido abraçado pelo STF. Através da decisão adotada no RE n. 

135.328, ficou assentado que até o momento em que fosse definitivamente organizada a Defensoria Pública, o 

Ministério Público continuaria sendo legitimado para o exercício da ação de ressarcimento prevista no Art. 68 

do Código de Processo Penal. 
370 Trata-se da clássica obra Teoria Geral do Federalismo, editada pela Forense em 1986. 
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autonomia administrativa, legislativa, dentre outras, de modo a consagrar a pluralidade de 

centros locais de poder, usufruindo de competências distribuídas pelo critério da 

preponderância do interesse.  

A Ministra Rosa Weber compareceu aos autos para narrar os conceitos das diversas 

competências legislativas, exemplificando que, na Índia, os Estados e a União naquele país 

legislam concorrentemente, inexistindo diferenciação quanto à amplitude de um relativamente 

ao outro. Com base nessa premissa, estabeleceu a distinção entre normas gerais e especiais, 

para que aquelas não possam exaurir a matéria, a fim de permitir a normatização especial por 

parte dos Estados. Assim, decidiu que inexiste na Lei sob ataque, conflito entre esta e a 

federal. Além disso, as relações comerciais permanecem inabaladas, posto que a proibição 

cinge-se ao Estado de São Paulo, tampouco relativiza o tratamento que a Lei Federal concebe 

para o tratamento do amianto de maneira geral. Ao agregar valor ao voto do Ministro Dias 

Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal por trazer barreiras ao exercício da 

competência legislativa estadual. Nesse aspecto, vale consignar trecho de seu voto: 

Sob uma perspectiva que valoriza o federalismo, normas federais enunciadoras de 

regimes de mera tolerância ou de patamares mínimos de proteção devem ser 

interpretadas de modo a viabilizar e estimular, e não a sufocar, o experimentalismo 

de regimes normativos nas unidades federadas. 

Ao julgar a ADI 3937371, o Supremo apreciou concomitante a ADPF nº 109, bem como 

as ADIs nºs 3356, 3357 e 3937. Essas ações foram todas ajuizadas pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Indústria - CNTI, para discutir a constitucionalidade da Lei nº 

13.113/2001 do Município de São Paulo, a Lei nº 12.589/2004 do Estado de Pernambuco, a 

Lei nº 11.643/2001 do Estado do Rio Grande do Sul e, por fim, a Lei nº 12.684/2007 do 

Estado de São Paulo, todas pela vedação à utilização do amianto. 

Ao que tudo indica, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demoradamente 

parece dar sinais de conhecer o federalismo brasileiro sob uma vertente mais cooperativa, 

participativa. Da discussão travada no caso do bloqueio dos sinais dos telefones celulares, 

para a validade da norma estadual em sede de competência concorrente, com os fundamentos 

ali apontados, denota que, apesar de o histórico de julgados ser absolutamente favorável à 

União, uma mudança lenta e gradual pode estar em marcha. Frise-se que o tempo levado pelo 

 
371 A Ministra Carmen Lúcia se posicionou pela improcedência da ADI, para declarar a inconstitucionalidade 

incidental da Lei Federal (Art. 2º). Acompanhando as questões de saúde suscitadas anteriormente, arrimada em 

convenções internacionais e a possibilidade de os Estados legislarem concorrentemente sobre o tema. O 

Ministro Luis Roberto Barroso se declarou impedido por ter atuado como advogado na ação. 
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STF para enlarguecer e consolidar a importância da legislação regional e local pode tardar 

bastante. Como asseverado anteriormente, a mudança dos entendimentos jurisprudenciais 

exige uma construção sólida, na qual fiquem sedimentadas as razões conducentes à superação 

dos julgados pretéritos. 

Apesar de o Supremo Tribunal Federal ser o mais elevado baluarte em defesa da 

Constituição, como se anuncia alhures, o intérprete do texto maior, considerar que as suas 

decisões são as mais acertadas e não merecem análise mais crítica está longe de ser o melhor 

propósito. Como bem dito por Lopes Filho, não foi dado ao STF uma folha em branco para 

que os Ministros a preenchessem da forma que quiserem. Há de se emprestar maior robustez 

aos argumentos, em vez de apenas repetir decisões pretéritas, cujos argumentos ou realidades 

antepassadas já não servem de alicerce ou dão supedâneo para o que se argui 

hodiernamente.372 Algumas matérias, como, por exemplo, a do bloqueio do sinal de celulares 

ou apontar outra solução tecnológica, sem elucubrar qualquer raciocínio diferente das 

decisões anteriores, os Ministros confortavelmente repetiam os respectivos julgados, sem 

efetivamente conhecer das necessidades atuais, e as distinções da época da promulgação do 

texto constitucional e a realidade fática hoje enfrentada pelos Estados, sendo operada 

verdadeira mutação provocada pela sociedade, igualmente intérprete da Constituição, 

conforme argumentou Häberle373. O federalismo evoluiu, e é preciso desgarrar-se do 

centralismo que sempre esteve muito presente nas políticas da União e nas decisões daquela 

Corte. 

 
372 LOPES FILHO, J. M. Competências federativas na constituição e nos precedentes do STF. 2. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2019, p.109. 
373HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 2002. 



CONCLUSÃO 

A análise do federalismo brasileiro sob a ótica do Supremo Tribunal Federal 

demonstrou a necessidade de a jurisprudência apresentar uma conotação mais adequada ao 

seu contexto elementar. As interpretações daquela Corte conduzem ao raciocínio de que a 

federação brasileira contém uma matriz nitidamente conservadora, de modo a privilegiar a 

União em detrimento dos demais entes federativos. Esse sentimento afasta a cooperação entre 

os entes políticos e incentiva uma verdadeira federação de aparências, pelo que cada um, 

especialmente os Estados, tende a buscar soluções próprias, em vez de integrativas. De certo, 

inexiste uma concepção de federalismo que caiba em qualquer ordenamento. Cada Estado 

possui as suas peculiaridades, a sua história, o modo como conduz o poder político, e essa 

modalidade de Estado composto imprime na Constituição os seus caracteres marcantes. 

Indubitavelmente a forma de Estado abordada nessa tese é no mínimo instigante, 

provocadora. Ora, como pode funcionar harmonicamente um sistema jurídico-político 

soberano, que aceita a integração de outros subsistemas jurídicos, pelo que gozam das 

características de autonomia política, legislativa, tributária, administrativa, sem conduzir a sua 

implosão sistêmica? Somente por meio de uma Constituição Federal muito bem orquestrada é 

possível conter o que talvez fosse uma consequência natural do federalismo: a secessão. Isso 

porque se admite que a tônica da federação é permitir que seus integrantes se desenvolvam de 

acordo com a Constituição, quiçá o funcionamento perfeito desse sistema levasse a um grau 

de evolução tal que um dos entes decidisse pela segregação, ao invocar a sua 

autodeterminação para declarar-se soberano e constituir um novo Estado. 

Contudo, afastado o sentimento de separação, pelo que, ao menos no Brasil, há muito 

não ganha relevo, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios possuem apenas 

um anseio comum: exercer a sua autonomia com plenitude e integrar-se para entregar 

melhores serviços à população. Sob tal óptica, não é o isolamento, a defesa intransigente de 

suas prerrogativas que irá pavimentar esse caminho, mas a cooperação e o exercício pleno de 

suas competências constitucionais. Os diversos campos segmentados de atuação, outorgados 
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ora de maneira exclusiva, ora de maneira compartilhada, ou ainda de maneira concorrente ou 

até mesmo subsidiária, são comuns ao federalismo e, sob uma visão mais ampla, 

compreendem o interesse de todos. Inexiste entre os entes federativos a vontade isolada de 

progresso. 

Apresentar um projeto de lei para dar concretude à lista prevista na Constituição Federal 

e desempenhar as competências aparentemente pode parecer fácil. Todavia, quando se 

envereda para o campo da realidade, graças ao dinamismo e à riqueza das interpretações, a 

maneira de se compreender o texto constitucional pode encontrar contornos bastante 

tortuosos. Ora um dos integrantes defende que a regulamentação de uma matéria não era para 

ter sido abordada por um Estado ou, ao assim dispor, provoca perdas econômicas, ou ainda 

ofende a autonomia de modo a limitar um determinado exercício, de forma a tolher a 

atividade criativa. 

Diante de um sem número de interpretações emergidas das diversas matérias que podem 

ser regulamentadas, os incontáveis efeitos que podem produzir, sob quais balizas o intérprete 

deve pautar a sua decisão? Reconheça-se, a tarefa é árdua e ingrata! Se por um lado agrada, 

pelo outro, causa insatisfação. No entanto, o dever de julgar existe não para provocar regozijo 

ou cólera. A tarefa do julgador é, com base nos instrumentos legais disponíveis, ponderar em 

reconhecer o melhor Direito. Mas, o melhor Direito para quem? Neste trabalho, o que se 

procurou demonstrar, ao fim e ao cabo, é que o federalismo, forma de Estado eleita há mais 

de um século, somente pode funcionar a contento se todos os entes políticos forem protegidos 

das tendências desarmonizadoras do pacto federativo. Assim, o melhor Direito será aquele 

que assegura aos integrantes o exercício pleno de suas faculdades, de modo a valorar a 

atuação de todos. 

A União Federal possui relevante papel na República brasileira, e as competências que 

lhe foram outorgadas comprovam o destaque desse associado nacional. Todavia, a federação 

não se resume à sua existência ou atividade. A partir do momento em que os entes 

subnacionais recebem do Poder Originário atribuições para perseguir os seus fins, o modelo 

federativo se submete a possíveis conflitos quando da prática dos respectivos misteres.  

Através do enaltecimento das características federativas, poderá o Estado evoluir para 

uma sociedade que atenda satisfatoriamente os seus fins. O sucesso da federação depende da 

maneira como as esferas de poder interagem entre si, bem como no caso dos conflitos, por 
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meio de uma busca pelo equilíbrio, com base nos julgados, a fim de equacionar as forças 

centrífugas e centrípetas. Portanto, essa deve ser a fonte inspiradora do julgador, ao se deparar 

com o conflito federativo. A arte reside em conhecer a Constituição não apenas pelo aspecto 

positivo, mas igualmente reconhecer nas suas entrelinhas que o conceito clássico de Estado 

preexistente, quando de sua promulgação, evoluiu para abraçar a interação e a 

sobrevalorização daqueles mais próximos da sociedade, conhecedores e demandados das reais 

necessidades e anseios populares dignos de regulamentação. 

Outrora, os Estados federais eram considerados uma simples agregação de Estados-

membros autônomos, em que a dualidade, ou seja, a separação quase que absoluta das 

atribuições entre a União e os Estados-membros conduzia à atuação afastada dos propósitos 

comuns. Nesse sentido, inegavelmente na história constitucional brasileira, existem momentos 

indubitáveis de dissimulada cordialidade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Na realidade, o sentimento a ser desenvolvido é o de pautar relações interinstitucionais numa 

franca e cooperativa confiança. Daí a noção do power sharing a ser praticada por meio de 

uma interação do conjunto de esferas de competências jurídico-políticas, em vez de uma 

completa separação. O benefício que se pratica em relação a um dos envolvidos, se aproveita 

a todos os demais. 

Em virtude da técnica utilizada pelo legislador para distribuir as competências, chegou-

se à conclusão de que o aspecto residual dos Estados, e explícito da União, favorece 

sobremaneira este último. À União cabe praticamente desempenhar as funções mais 

relevantes a nível nacional, legislar de forma a estabelecer normas gerais a serem esmiuçadas 

pelos demais, assim como lhe é outorgada a maior parte da arrecadação, deixando a impressão 

que os demais integrantes detêm um papel secundário. Apesar dessa constatação possuir uma 

base oriunda do Poder Originário, tal visão não se aproveita para equacionar os conflitos 

provocados pela ingerência do Poder Central nos periféricos, assim como num subnacional 

em relação a outro. Todos devem guardar uma conduta de integridade para com o sistema 

estabelecido pela Constituição. 

Ao apreciar os conflitos, o Supremo Tribunal Federal dispõe de um mecanismo ímpar 

de consagração do núcleo federativo, notadamente o de agregar as diversidades e, dentro da 

constitucionalidade dos temas, reconhecer qual assunto, de acordo com a predominância e a 

disposição constitucional, deverá prevalecer a qual integrante. De acordo com os objetivos 

apresentados nesta tese, acredita-se que, de uma maneira ampla, ficou demonstrado que a 
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Suprema Corte se inclina, na ampla maioria das vezes, a decidir de forma favorável à União 

Federal. Após a análise das decisões apresentadas, verificou-se que o fundamento utilizado 

pelos magistrados costuma ficar adstrito a uma intepretação literal da Constituição, o que, ao 

se considerar a época da sua feitura, está fora de sintonia com a realidade atual e os preceitos 

federativos. 

Por se tratar de competências presentes na Constituição Federal, cabe ao Supremo 

Tribunal esclarecer, em última palavra, a qual ente federativo está afeta aquela atividade. 

Fala-se em último grau porque, conforme demonstrado, a controvérsia pode surgir do 

exercício de competência municipal. Dessa forma, como não cabe arguição direta de lei 

municipal ao Supremo Tribunal Federal, a controvérsia somente pode chegar à Corte Suprema 

através do uso dos recursos constitucionais previstos. A predileção do Supremo Tribunal 

Federal a favor da União se mostra evidente quando do exercício da competência concorrente 

por parte dos Estados. 

Quando da análise do comportamento dos Ministros ao apreciar as demandas de 

natureza federalistas, uma coisa ficou bem clara: posicionamento tradicional da Corte, 

vinculado aos conceitos primários federalistas. É dizer, a formação de um Estado soberano no 

qual se tem agregado outros entes jurídicos inferiores, de modo a formar um Estado composto 

por vários subsistemas jurídicos autônomos. Esse modelo empresta o caráter dual do 

federalismo, conceito há muito superado e presente apenas nos locais ou épocas de duvidosa 

democracia constitucional. O que hoje se defende é a interação entre os entes políticos, todos 

autônomos e interagindo entre si para a consecução das atividades benéficas ao povo e ao 

Estado. 

Por se posicionar dessa maneira, ou seja, tradicional, o Tribunal mostra a sua resistência 

em reconhecer, até mesmo por empirismo, o movimento mundial pela agregação das 

diversidades políticas e enaltecimento das características e necessidades locais. Ao decidir as 

ações de controle de constitucionalidade, a ampla maioria dos argumentos se mostra de 

maneira a analisar a literalidade dos dispositivos, distanciando-se do seu significado mais 

apropriado à consecução dos ideais federalistas, desvalorizando as características 

fundamentais dessa forma de Estado. 

Tal postura somente se modifica quando fica claro o propósito de diminuir o alcance da 

autonomia dos entes subnacionais. Esse entendimento foi demonstrado após a análise da 
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jurisprudência que cuidou da imunidade dos governadores de Estado. Numa mudança de 

posicionamento influenciada pela divulgação de condutas duvidosas por parte de alguns 

atores políticos, o Supremo Tribunal Federal achou por bem aplacar a simetria constitucional 

para, num precedente isolado, modificar a sua compreensão relativa à matéria. O que causou 

mais estranheza foi a utilização de razões subjetivas, carregadas de sentimentos pessoais, 

desprezando a técnica de exegese apropriada que seria com o emprego das características 

federalistas. Esqueceu-se, a Corte, de que o julgamento de casos dessa natureza não leva em 

consideração o ocupante do cargo ou pessoas individualizadas, mas a federação propriamente 

dita, o espírito agregador e de similitude entre os entes federativos. 

A construção da jurisprudência é algo que deve ser levado muito a sério, tanto pelo 

juízo de piso, quanto especialmente pela Corte mais alta de um sistema jurídico. Ainda que 

fosse abstraído o normativo processual concernente à construção jurisprudencial brasileira, a 

sua desconstrução deve obedecer a fatores reais, que demonstrem consonância com a 

experiência sociojurídica, de modo a influenciar a mutação constitucional. 

Em que pese a mudança no sentido da constituição, ela somente evolui para assegurar, 

ainda mais, o balance entre os entes federativos e os direitos e garantias fundamentais de 

pessoas naturais e jurídicas. Isso envolve a compreensão de julgar de modo a privilegiar a 

harmonia e não causar surpresa entre os envolvidos. Destaque-se que a continuidade dos 

julgados não implica em dizer da impossibilidade da mudança de entendimento. Aliás, o que 

mais se defendeu nesta tese foi sim a modificação da jurisprudência. Todavia, a transformação 

deve estar acompanhada de uma densificação das razões, por meio da elucidação dos motivos 

determinantes que ensejaram a alternância do entendimento. É necessário evitar a mutação 

dos julgados ao fazer uso de subterfúgios ou observações pessoais, sendo autorizado somente 

com base em elementos técnicos e jurídicos que demonstrem de maneira insofismável, em 

contraste analítico-descritivo, o porquê da metamorfose do entendimento. Tal conduta atrai 

racionalidade, continuidade e harmonia jurisprudencial, sem impedir, contudo, a sua evolução 

gradual e fundamentada. 

Os votos dos Ministros se mostraram bastante superficiais. Denota que deixaram de se 

debruçar com afinco sobre o tema, de forma voluntária ou não. Em diversos momentos o que 

se vislumbrava eram repetições de posicionamentos anteriores, muitas vezes desvinculados 

racionalmente da situação posta sob discussão. De forma quase que automática, e bastante 

vantajosa sob o ponto de vista da economicidade, os votos iam se desenhando com base no 
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comodismo de se reportar a julgados pretéritos. Privados de digressões que abordassem a 

atualidade da discussão, e muitas vezes invocavam textos legais e doutrinas elaborados em 

idos conflitantes com os democráticos que inspiraram e produziram o texto constitucional de 

1988, as manifestações individuais materializavam a poeira incrustrada nas primeiras noções 

de federalismo. 

Em que pese eventuais posicionamentos opostos à evolução do sentido da constituição 

com o passar do tempo, tal argumento serviu de supedâneo para a mudança de votos, 

infelizmente em desfavor da autonomia dos entes subnacionais. Amiúde, o que se comprovou 

foi que esse raciocínio raramente foi utilizado pelos Ministros para amplificar o conceito de 

autonomia em favor dos Estados. 

Ainda assim, numa ou noutra passagem se vislumbrou a centelha federativa lampejar os 

votos dos julgadores supremos, a fim de reconhecer a necessidade de iluminar e arejar a 

interpretação do texto constitucional, de forma a valorizar a atividade dos Estados e dos 

Municípios. Tais integrantes precisam deixar de ser coadjuvantes para assumir o papel de 

protagonistas nas ações estatais. Os entes subnacionais não podem ser judicialmente 

compreendidos como uma segunda opção de políticas públicas ou uma extensão da União 

Federal, ou até mesmo entes de segunda classe, convocados apenas quando verificada a 

ausência ou omissão do governo federal.  

Para que tal mudança se efetive, faz-se necessário o reconhecimento e o enaltecimento 

de suas posições privilegiadas. Foge ao contexto desta tese apontar culpa à União. O 

propósito de um trabalho desta natureza é justamente o contrário, ou seja, indicar a solução 

para o problema que foi posto à discussão. De certo, inexiste uma equação mágica, 

instantânea, para o federalismo brasileiro. Contudo, um grande avanço, e é o que se defende, 

seria o reconhecimento por parte dos Ministros do Supremo Tribunal Federal de que o 

federalismo não é uma forma de Estado estática, cristalizada no momento da manifestação do 

poder originário, de modo a não caber mais a sua evolução, mas o contrário.  

Apesar de o federalismo brasileiro encontrar origem no primeiro ato normativo 

republicano, o mencionado Decreto n. 01, de 15 de novembro de 1889, foi praticado num 

momento de ruptura e enfrentou inúmeros momentos políticos de recrudescimento e de 

contração. Os primeiros, geralmente observados quando experimentados em Constituições 

democráticas, enquanto o segundo, ao atravessar por períodos ditatoriais centralizadores. É, 



 
 194 

pois, nos momentos democráticos e republicanos que o conceito deve se expandir para 

consagrar cada vez mais suas características. Para tanto, não é necessário promover mudanças 

constitucionais, atitude geralmente mais prática e rápida adotada pelos atores políticos no 

exercício do poder, adaptando o texto à sua vontade. Basta, tão somente, praticar os 

fundamentos federalistas. 

Na federação, tem-se a certeza de uma tensão contínua entre o governo federal e os 

governos constitutivos. Ao sabor da evolução dos conceitos políticos, essas controvérsias 

podem surgir nos mais distintos momentos. A existência dessa tensão faz parte do 

relacionamento federal, e o modo de equacionar essas questões que surgem fala muito a 

respeito da delineação do futuro do federalismo nacional. As questões de relações 

intergovernamentais são permanentemente uma questão de interesse público, mesmo porque 

todas as demais questões políticas emergentes dos conflitos federativos irão reverberar por 

fazerem parte de um todo.  

Dado o básico do compartilhamento, é impossível falar sobre funções estaduais, 

municipais e federais totalmente separadas. Ao mesmo tempo, é claramente verdade que as 

formas pelas quais as funções são compartilhadas variam significativamente de acordo com a 

predominância do interesse. Além disso, à medida que novas questões são levantadas, 

debatidas e depois traduzidas em programas concretos por meio do processo político, é 

preciso desenvolver arranjos de compartilhamento para integrá-las em todos os níveis de 

governo. Tal providência sofre prejuízo quando levada à discussão junto ao Supremo Tribunal 

Federal, posto que a sua decisão cinge-se a afirmar categoricamente quem deverá assumir o 

encargo de regulamentar a matéria sob debate. 

Ao se considerar que os Estados (e os Municípios) são os mais próximos dos cidadãos, 

é natural que estes busquem as mencionadas esferas de poder com o fito de resolver as 

necessidades mais básicas ou até mesmo que aqueles atores políticos assumam a 

responsabilidade de produzir normas que venham a privilegiar o exercício de sua autonomia. 

Diferentemente da Constituição norte-americana, a brasileira não contempla qualquer 

cláusula de prevalência de direito federal sobre o regional ou o local. O mais próximo disso 

seria a competência para estabelecer normas gerais em sede de competência concorrente 

prevista no Art. 24. Entende-se que a supremacia legislativa vai ser daquela espécie normativa 

que mais se adequa aos ditames constitucionais, pelo que até mesmo uma lei municipal pode 
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prevalecer no caso de conflito com uma federal. Basta, apenas, estar completamente 

agasalhada no exercício do seu poder regulamentar constitucional. Isso porque a possibilidade 

de a União criar as normas gerais não anula a competência legislativa dos Estados, não 

autoriza a agressão ou afasta a competência para legislar sobre assunto de interesse local dos 

Municípios. 

Defende-se, pois, uma evolução interna constitucional, de modo a permitir que o 

legislador aumente o seu campo de atuação, em virtude da natureza dos assuntos, das matérias 

a serem versadas. O propósito não se subsume a um pseudoataque à União, longe disso. A 

União apenas tem o privilégio de ser agraciada com as decisões, cuja provocação judicial, em 

sua ampla maioria, decorre da atuação da Procuradoria Geral da República, o demandante374 

mais frequente junto ao Supremo Tribunal Federal. O que não se admite é uma vez detectado 

o conflito, oriundo de um legislador presumidamente legítimo para editar uma norma 

regulamentadora em seu espaço territorial, sempre tenha que ceder espaço para o ente mais 

amplo. Ora, nem sempre é desejo, necessário ou até mesmo viável, o modo proposto pelo 

poder federal. Será que o Estado deve ser privado do exercício de suas competências, em 

virtude de outra por parte da União, concomitante? A resposta apresentada é a negativa. 

É, portanto, da heterogeneidade, e não da homogeneidade, que o federalismo subsiste. 

Daí porque pode ser até redundante afirmar da assimetria federativa, por conta da autonomia 

política de cada integrante que assume distintas responsabilidades, desde que não pertencentes 

a outrem. Isso tem o condão de atender às demandas de cada coletividade, fomentando os 

demais a atuarem de maneira semelhante, de modo a incentivar o desenvolvimento regional, 

ocupando-se o ente mais amplo a dedicar-se a tarefas nacionais. 

No entanto, os argumentos apresentados não se prestam a uma defesa cega dos entes 

subnacionais. A incompetência subjetiva, a não aplicação do direito ao ente interessado, a 

incompetência absoluta pela matéria são motivos que afastam incontinenti a tese sustentada. 

Devem ser buscadas maneiras para que em cada caso sejam elucubradas articulações pensadas 

no princípio federativo, observando a inexistência de hierarquia entre os entes políticos e a 

primazia na equação dos problemas adjacentes à realidade social. Somente assim poderá ser 

identificado qual interesse é o mais relevante, pelo que prevalecerá. 

 
374Segundo dados do próprio STF, publicados na página 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/estatistica/ControleConcentradoGeral/CC_Ger

al.mhtml. Acesso aos 07/07/2019 
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Ao assim decidir, o Supremo Tribunal Federal convergirá para a concretização do 

federalismo. Pela própria etimologia da palavra, o pacto, aliança, união, denota um 

compromisso de solidariedade, de responsabilidade compartilhada entre os celebrantes do 

referido acordo. Isso porque o pensamento de como funcionam os ordenamentos compostos 

exige que os entes periféricos, para além de administrar autonomamente as políticas que lhe 

são próprias, se vejam implicados e relacionados com a condução do conjunto nacional. A 

exclusão recíproca não pode ser absoluta, posto que para o funcionamento harmonioso, 

devem ser estabelecidas relações cooperativas que denotem alguma interdependência entre os 

ordenamentos jurídicos, uma vez que se articulam em um supraordenamento pautado pela 

Constituição Federal. 

A dificuldade enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal é resolver o conflito 

legislativo, notadamente quando se está diante da competência concorrente. Nesse sentido, 

existem dois subsistemas com normas válidas, que deveriam estar harmônicas entre si. De 

certo que a competência concorrente não tem o condão de esgotar a matéria a ser tratada, se 

assim o fosse, seria desnecessária a suplementação estadual. O seu propósito é estabelecer tão 

somente um marco, um denominador comum para que possam os Estados ter uma fonte 

inspiradora não limitativa. Para assegurar a unidade e funcionamento de todos esses 

ordenamentos jurídicos, uma vez conduzida a disputa ao judiciário, o STF deve ponderar: 

qual norma regulamenta satisfatoriamente a matéria proposta? A legislação estadual prejudica 

a existência autônoma de outro ente federativo? Uma vez respondidos esses questionamentos, 

acredita-se que a tarefa de julgar será menos desgastante. 

Ao que tudo indica, a enumeração expressa das competências da União, e as residuais 

dos Estados, faz com que aquela seja agraciada com uma ampliativa e engenhosa 

interpretação, considerando as interconexões entre as matérias públicas. Essa prática, no 

entanto, conduz a um resultado extremamente perigoso para a própria existência do 

federalismo. A partir do momento em que a interpretação jurisprudencial vai diminuindo o 

campo de atuação dos estados-membros, a sua autonomia vai minguando, a União vai se 

fortalecendo e o federalismo vai desaparecendo pouco a pouco, até não mais fazer sentido a 

existência dos subsistemas jurídicos agregados numa Constituição federal. As decisões, 

portanto, são antagônicas à existência da federação. 

É provável que haja uma tensão contínua entre o governo federal e os governos 

constitutivos e diferentes equilíbrios se desenvolverão em distintos momentos. A existência 
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dessa tensão é parte integrante do relacionamento federal, e o modo de lidar com ela faz muito 

para determinar o futuro do federalismo. Os conflitos decorrentes das relações 

intergovernamentais são permanentemente uma questão de interesse público, porque os 

demais temas políticos decorrem da acomodação do federalismo. Todavia, quando essa 

desarmonia é causada pela atividade legislativa, faz-se necessário que o Supremo Tribunal 

Federal se posicione não a favor da União, ou dos Estados, mas sim das premissas básicas do 

federalismo opostas na Constituição. 

O princípio da subsidiariedade pode ser utilizado como fundamento para aproximar as 

decisões do STF, a fim de otimizar e viabilizar o resultado de convivência harmoniosa da 

pluralidade de entes políticos. Pelo referido princípio, as decisões capazes de produzir efeitos 

na vida comunitária devem ser adotadas pelo ente estatal mais próximo dos administrados. 

Esse comportamento faz com que permaneça no integrante periférico as condições de 

desempenhar satisfatoriamente a responsabilidade outorgada, de modo a afastar o risco de se 

devolver a atribuição à esfera central, no caso de impossibilidade de cumprir o seu desiderato. 

É dizer que de acordo com o princípio da subsidiariedade, em domínios que não são da sua 

competência exclusiva, a União só deve atuar se, e na medida em que, os objetivos da ação 

proposta não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros, seja em nível 

central, seja em nível regional ou local. Em vez disso, poderá, devido à escala ou aos efeitos 

da ação proposta, ser mais bem alcançada pela União. 

Visto por esse ângulo, a atuação do ente central se realiza com o intuito de estar 

presente, à medida do imprescindível, a continuidade do sistema jurídico-político como um 

todo. Vale destacar que o referido princípio não é uma novidade para o federalismo, mas sim 

um elemento intrínseco à própria técnica de divisão e competências, fazendo parte da cultura 

política federativa. 

O federalismo deve ser encarado não como uma disputa entre os entes federados, mas 

sim como uma verdadeira partilha de atribuições, em que pese, algumas exclusivas, não 

deveria em absoluto provocar um dualismo, a fim de aplicar uma fórmula simplista por parte 

dos Tribunais de tudo ou nada. Deve ser encorajado um federalismo de empoderamento em 

todos os níveis, sagrando-se privilegiado aquele cujo propósito se aproxime mais da 

coletividade. A grande vantagem de um governo multilevel é, no caso da falha de um, outro 

poderá ser acionado para equacionar ou minimizar o problema.  
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Em uma última análise, a manutenção do pacto federativo envolve um pensamento 

federalista, isto é, orientado pelos ideais republicanos, constitucionais e o compartilhamento 

de poder. De certo que não existe um sistema federal que seja comumente visto como bem-

sucedido. Sempre haverá, como qualquer forma de Estado, os lados positivos e os negativos. 

Todavia, os benefícios que uma federação traz, notadamente quando utilizada em Estados de 

vasta extensão territorial, são superiores às críticas que possa vir a receber.  

Conforme citado ao longo do texto, existe muita discussão sobre o que constitui uma 

cultura política federal e quão importante é ter essa cultura política na formação permanente 

do Estado. Temas como federalismo fiscal estão sendo cada vez mais discutidos no meio 

acadêmico e jurídico. A necessidade de equalização tributária dos entes políticos guarda 

íntima relação com a autonomia dos entes federados.  

O desejo de praticar o federalismo envolve a vontade de construir uma política 

composta com base em princípios republicanos, incorporada a uma estrutura constitucional 

apropriada e incluindo o compartilhamento do poder como um elemento fundamental. A 

maioria das tentativas de estabelecer sistemas federais fracassa por falta de vontade suficiente 

para pôr em prática suas premissas, talvez por falta de uma cultura política adequada. Em que 

pese o respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal, os acórdãos que solenemente 

repetem os termos de julgados anteriores, sem analisar os fatores reais do poder legislativo no 

exercício da competência constitucional, desencorajam a denominada vontade de contribuir 

para o todo. Não se fale, obviamente, que seria razão suficiente para incentivar a secessão, 

muito pelo contrário, a defesa incessante é pela continuidade do pacto federativo com uma 

participação mais equilibrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Na contramão da secessão, os Estados que sofreram guerras civis e ressurgiram como 

sistemas federais são excelentes exemplos da vontade de implementar o federalismo. Os 

Estados Unidos, Suíça e Nigéria são exemplos a serem mencionados. Embora por vezes se 

sustente que a Guerra Civil Americana foi um produto do federalismo, na verdade foi o 

resultado de dois sistemas sociais conflitantes que provavelmente teriam se chocado ainda 

mais cedo sob um sistema unitário de governo sem instituições mediadoras para administrar o 

conflito. O que é significativo, no entanto, é que uma vez que o Norte foi vitorioso, ficou 

claro que o Sul tinha que ser reintegrado em uma base federal. Em 1874, os suíços evitaram 

uma guerra civil por causa de sua vontade de manterem a unidade na diversidade, o que os 

levou a buscar um compromisso constitucional. Séculos de acordos celebrados pelos Cantões, 
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pontuados com ocasionais guerras civis, sempre os trouxeram de volta à necessidade de 

unidade em uma base federal. A Nigéria, por sua vez, implementou formalmente o 

federalismo pelo reconhecimento do autogoverno e autonomia política de seus Estados 

federados após o final da guerra civil de 1967 a 1970. A Nigéria era uma colônia britânica até 

1960, e abrigava centenas de grupos étnicos. A maneira de manter o país unido foi acomodar 

as etnias através da instituição do federalismo, concedendo autonomia às regiões que 

agregavam as diversas vozes que pleiteavam a sua independência.  

Como se vê, o federalismo é um instrumento que assegura a unidade nacional, por meio 

da integração e do fomento econômico de um Estado. O estabelecimento da repartição de 

competências, operado por uma Constituição, notadamente se ela for analítica, deve ser 

modificado ou interpretado de maneira a acompanhar as mudanças e necessárias evoluções, 

de modo a assegurar o equilíbrio dos entes federativos. Se tal medida não ocorre pela via 

legislativa, o Poder Judiciário pode entender que as mutações ocorreram naturalmente e 

assegurar a fruição por parte de todos os integrantes, de forma harmônica e participativa. 

Essa forma de Estado (o federalismo) não deve ser vista como um modelo estático, 

positivado numa Constituição e praticado de modo isolado por cada um dos integrantes do 

pacto. Antes disso, exige que entes federativos reconheçam que essa forma de Estado somente 

é possível com a presença de todos, desempenhando com autonomia e de forma cooperativa 

as competências que lhe foram outorgadas. Essa é a visão moderna do federalismo, fruto da 

evolução da tese primeira de que uma federação contemplava uma coletividade de entes 

soberanos que perderam tal qualidade para usufruir da autonomia. 

Embora existam teorias federais que começam com a suposição da bondade ou 

perfectibilidade ilimitada da natureza humana, todos os sistemas federais bem-sucedidos estão 

enraizados no reconhecimento da capacidade dual do homem para a virtude e o vício. Seu 

sucesso como sistemas políticos é atribuível, em grande medida, ao sentido realista dos 

limites e das possibilidades do homem como animal político. Portanto, é de sua experiência 

que uma compreensão adequada dos fins do federalismo deve ser derivada. Mesmo aqueles 

que veem no federalismo uma possibilidade para a reconstrução de todas as relações humanas 

e sua reconstituição com base em arranjos coordenativos, em vez de hierárquicos, precisam 

ver como o primeiro fim do federalismo o esforço para lidar com o caráter dinâmico e misto 

da humanidade. 
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Numa única república, todo o poder entregue pelo povo é submetido à administração de 

um único governo e as usurpações são protegidas por uma divisão do governo em 

departamentos distintos. Na república federal, o poder entregue pelo povo é primeiro dividido 

entre os poderes políticos distintos, e então a porção destinada a cada um é subdividida entre 

departamentos distintos e separados. Daí uma dupla segurança surge aos direitos do povo. Os 

diferentes governos se controlarão, ao mesmo tempo em que cada um deles será controlado 

por si mesmo. Assim, uma das tarefas do federalismo é harmonizar a capacidade humana com 

a fraqueza humana, criar instituições e processos que permitam às pessoas exercerem sua 

capacidade de autogoverno ao máximo e até mesmo crescerem nessa capacidade. Ao mesmo 

tempo, o federalismo tenta impedir o abuso de poder derivado de deficiências inerentes à 

natureza humana e, sempre que possível, direcionar os resultados dessas deficiências a fins 

úteis. 

O importante para alcançar o equilíbrio é evitar a aniquilação de um nível de governo 

pelo outro. A Constituição não deve ser encarada como um instrumento de salvaguarda da 

interpretação que fornece ao poder central o poder de intimidar completamente os governos 

subnacionais. O federalismo deixou de ser um emaranhado de subsistemas jurídico-políticos 

para acomodação de particularidades, para se tornar uma consagração de diferenças dentro de 

um propósito nacionalista. Sob tal perspectiva é que devem ser inspiradas as decisões do 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de progredir a visão estática de decidir de maneira 

estanque as atribuições designadas pela Constituição à União, Estados-membros e 

Municípios. 
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