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Resumo: o artigo faz uma análise sobre as características essen-

ciais do federalismo, a partir de uma perspectiva teórico-política. 

A hipótese defendida no trabalho é de que a compreensão de um 

objeto qualquer somente se dá a partir de sua essência, não de 

seu nome. A partir disso, a análise empreendida no paper conduz 

à conclusão de que o caso brasileiro é o de um federalismo no-

minal, que só existe no papel, mas não na teoria nem na prática. 
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Abstract: the following article brings an analysis of the federal-

ism’s essential features, from a theoretical politic perspective. 

The assumed hypothesis is that the comprehension of any object 

comes only from its essence, not from its name. From such per-

spective, the proposed analysis conducts to the conclusion that 

the Brazilian State adopts only a nominal federalism, which 

uniquely exists in paper, not in theory neither effectively. 

 

Keywords: Political Science. Formation of the National States. 

Federalism. Brazil. Nominal Federalism. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
* Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV (Faculdade de Direito de 

Vitória); Pesquisador nos Programas de Pós-Graduação em Direito da FDV e da 

UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte); Professor de Direito Consti-

tucional e Teoria do Estado; Servidor Público Federal na Justiça Federal do Rio de 

Janeiro. 



_938________RJLB, Ano 5 (2019), nº 5 

 

 

 

 que permite a compreensão de um objeto qual-

quer, seu nome ou sua essência? Alguém poderá 

dizer que a resposta é evidente. Antes de se chegar 

a uma conclusão, é necessário, todavia, constituir 

elementos que a confirmem. Supõe-se a seguinte 

resposta: a essência do objeto permite a sua compreensão. Para 

confirmar, ou negar, essa hipótese, utiliza-se um procedimento 

simples: são descritas, a seguir, seis formas de organizar o Es-

tado, sem nomear elementos específicos, apontar o nome que a 

teoria política lhes atribui ou citar exemplos. 

Primeiro tipo. As partes constitutivas do Estado têm au-

tonomia para estabelecer suas próprias leis orgânicas (constitui-

ções, estatutos), que não devem necessariamente guardar corres-

pondência com as de outras unidades do mesmo Estado, nem 

com a do Estado central, independendo de aprovação pelo Le-

gislativo central para sua vigência, podendo ser anteriores à lei 

orgânica do Estado central, embora tenham de observar normas 

e limites fixados por esta. As unidades constitutivas possuem em 

sua estrutura orgânica Judiciário próprio. O Estado central, por 

sua vez, detém competência plena sobre assuntos nacionais, e 

residual e supletiva sobre temas não tratados pelas leis orgânicas 

das unidades constitutivas. 

Segundo tipo. As partes constitutivas do Estado têm au-

tonomia para estabelecer suas próprias leis orgânicas (constitui-

ções, estatutos), que não devem necessariamente guardar corres-

pondência com as de outras unidades do mesmo Estado, nem 

com a do Estado central, embora devam ser aprovadas pelo Le-

gislativo central, e não local, para entrar em vigor. As unidades 

constitutivas não possuem em sua estrutura orgânica Poder Ju-

diciário, submetendo-se ao Judiciário central. O Estado central, 

por sua vez, detém competência plena sobre assuntos nacionais, 

e residual e supletiva sobre temas não tratados pelas leis orgâni-

cas das unidades constitutivas. 

O 
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Terceiro tipo. As partes constitutivas do Estado têm au-

tonomia para estabelecer suas próprias leis orgânicas (constitui-

ções, estatutos), devendo guardar correspondência com as de ou-

tras unidades do mesmo Estado, já que todas têm de ser posteri-

ores à lei orgânica do Estado central e observar as normas e li-

mites estabelecidos por ela, inclusive no que se refere às compe-

tências das partes constitutivas. As unidades constitutivas po-

dem ter ou não Poder Judiciário próprio em sua estrutura orgâ-

nica. O Estado central, por sua vez, fixa exaustivamente em sua 

lei orgânica as competências que lhe cabem, deixando às partes 

constitutivas competências residuais. 

Quarto tipo. As partes constitutivas do Estado não têm 

autonomia para estabelecer suas próprias leis orgânicas (consti-

tuições, estatutos), já que sua organização é fixada pelo Estado 

central, mas podem estabelecer suas próprias leis, possuindo Le-

gislativo próprio, mas não o Judiciário em sua estrutura orgâ-

nica. O Estado central, por sua vez, estabelece em sua lei orgâ-

nica todas as suas competências, deixando às unidades constitu-

tivas competências residuais. 

Quinto tipo. As partes constitutivas do Estado não têm 

autonomia para estabelecer suas próprias leis orgânicas (consti-

tuições, estatutos), as quais sequer existem, já que há uma grande 

dependência em relação às instituições e legislação centrais. As 

unidades constitutivas detêm apenas autonomia político-admi-

nistrativa, são centros de tomadas de decisão não centrais, ape-

nas com estrutura orgânica administrativo-executiva própria, 

isto é, não têm Legislativo nem Judiciário próprios. O Estado 

central, por sua vez, detém todas as competências. 

Sexto tipo. As partes constitutivas não têm autonomia 

para estabelecer suas próprias leis orgânicas (constituições, es-

tatutos), as quais sequer existem, já que há uma grande depen-

dência em relação às instituições e legislação centrais. As unida-

des constitutivas, quando existentes, detêm, no máximo, autono-

mia administrativa, ou seja, são órgãos não centrais, inexistindo 



_940________RJLB, Ano 5 (2019), nº 5 

 

 

em sua estrutura Legislativo, Judiciário ou Executivo próprios. 

O Estado central, por sua vez, detém todas as competências. 

Cada uma das seis formas de organização interna do Es-

tado, ou organização vertical do poder, pode ser enquadrada em 

um dos seguintes nomes: Estado regional, Estado unitário des-

centralizado, Estado autonômico, Estado unitário centralizado 

ou Estado federal (federação). Há cinco nomes para seis situa-

ções distintas, permitindo a seguinte conclusão: ou dois dos tipos 

descritos podem receber o mesmo nome, ou está faltando um 

nome. Antes de prosseguir, cabe uma indagação: o caso brasi-

leiro está representado em um dos tipos descritos, mas qual? 

Suponha-se que dois dos tipos descritos pudessem rece-

ber o mesmo nome, isso levaria a outra conclusão: haveria um 

objeto ou uma situação com duas essências diferentes, embora 

com mesmo nome, o que é um contrassenso. Quer dizer, haveria 

duas situações, de modo que o nome se encaixaria adequada-

mente em uma e inadequadamente na outra. E se o nome se en-

caixa de maneira inadequada em uma das situações, então está 

faltando um nome. 

O nome que falta é aquele que representa a essência do 

caso brasileiro, a qual está no terceiro tipo. As demais descrições 

referem-se aos seguintes nomes: Estado federal ou federação 

(primeiro tipo), Estado autonômico ou de autonomias (segundo 

tipo), Estado regional ou integral (quarto tipo), Estado unitário 

descentralizado (quinto tipo), contemplando tanto o modelo 

puro quanto o autárquico, e Estado unitário simples (sexto tipo), 

representando os modelos concentrado e desconcentrado. 

A ordem em que cada um dos tipos descritos aparece res-

peita um único critério: nível de descentralização em ordem des-

cendente. Disso decorre que o primeiro tipo é o mais descentra-

lizado, enquanto o sexto é o mais centralizado. Nessa gradação, 

o caso brasileiro seria o de um Estado nem tão centralizado nem 

tão descentralizado, seria possível falar, então, que a organiza-

ção estatal brasileira é a de um Estado unitário 
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superdescentralizado ou a de uma federação supercentralizada. 

Preferiu-se, todavia, nas Constituições brasileiras, a par-

tir de 1891, adotar o nome de República Federativa. Isso quer 

dizer que o princípio federativo está presente, mas não quer dizer 

necessariamente que ele seja posto em prática. O presente traba-

lho tem como propósito analisar se o Estado brasileiro efetiva-

mente se enquadra no que se entende como federalismo. A pro-

posta aqui desenvolvida é fundamental para demonstrar que, 

mesmo que um texto constitucional adote o princípio federativo 

para a organização interna, isso não quer dizer que o federalismo 

estará presente como característica do Estado.  

O propósito, então, é estudar o federalismo. E, para isso, 

seis questões essenciais são trabalhadas para apresentá-lo. Ini-

cia-se com a perspectiva histórica sobre a organização dos Esta-

dos, apresentando, em seguida, as formas de organização verti-

cal do poder. Feito isso, passa-se aos temas que se vinculam di-

retamente ao federalismo: a natureza do Estado federal, as ori-

gens do Estado federal moderno, os modelos mais praticados de 

federalismo e as características básicas do modelo federal. Ao 

final, as considerações finais apontam qual parece ser, efetiva-

mente, o caso brasileiro. 

 

2. A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS EM PERSPECTIVA 

 

Uma instituição como o Estado, independente se natural 

ou se criação humana, é uma organização sociopolítica que pode 

se apresentar de várias formas. Embora o termo tenha surgido 

apenas no século XIV, quando se passou a empregar o termo 

Estado unido ao nome da cidade (JELLINEK, 2002, p. 155), a 

ideia já existia há tempos. No caso da civilização ocidental, a 

ideia de associação que traduz muito bem até hoje o vocábulo 

Estado existe pelo menos desde a Antiguidade greco-romana. 

Desde a Grécia antiga, houve filósofos que se ocuparam com as 

coisas da polis – expressão que designava a organização 
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sociopolítica daquela época –, podendo-se destacar que havia, 

ainda que incipiente, uma ciência ocupada com as coisas da po-

lis. Guardadas as devidas proporções da expressão, havia uma 

ciência política, ou mesmo uma espécie de constitucionalismo 

(SIQUEIRA, 2016), em que havia a preocupação de se criar li-

mitações ao poder de quem administrava a polis.  

Tal afirmação é pertinente, pois caso se observe com 

atenção, dentre as preocupações dos primeiros filósofos ociden-

tais de que se tem notícia havia uma tentativa de explicar e de 

entender a organização da polis. Isso exemplifica a existência, 

na Antiguidade grega, de uma preocupação com a organização 

das pessoas para a consecução de fins comuns. Diante disso se 

pode afirmar, genericamente, que “a doutrina do Estado é uma 

das disciplinas mais antigas” (JELLINEK, 2002, p. 94) de que 

se tem notícia. 

A preocupação sobre a organização sociopolítica pode 

ter seu nascimento creditado, ao menos pela perspectiva ociden-

tal, em Atenas, uma cidade (ou Estado, nos moldes modernos) 

que é “historicamente identificada como o primeiro grande pre-

cedente de limitação do poder político – governo de leis, e não 

de homens – e de participação dos cidadãos nos assuntos públi-

cos” (BARROSO, 2009, p. 6). Assim, já na Antiguidade clássica 

ocidental entendia-se que o poder político (ou poder estatal) de-

veria ser limitado pela supremacia das leis, não pela prevalência 

da vontade dos homens. 

A existência de uma organização sociopolítica determina 

a existência de formas de governá-la e de organizá-la, distribu-

indo o exercício do poder. Na Antiguidade clássica ocidental, 

falar sobre isso era o mesmo que falar sobre politeía (termo que 

revela uma ideia muito próxima à de Constituição), que, pelo 

entendimento então corrente, era a organização dos cargos numa 

polis, determinando como o corpo de governo de ser composto 

e qual a finalidade de cada comunidade que compõe a polis 

(ARISTOTLE, 1885, p. 108). Estas comunidades que 
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constituíam a polis já foram denominadas das mais variadas for-

mas, podendo-se fazer referência àquelas que são atualmente 

mais comuns: Estados-membros, Províncias, Municípios, Co-

munas. Enfim, unidades políticas partes constitutivas de um 

todo: polis, ou, contemporaneamente, Estado. Havia, pois, um 

entendimento, ainda que não direcionado para a formação de 

uma teoria do Estado, de que as unidades sociopolíticas organi-

zadas (polis) eram formadas por uma reunião de partes (comu-

nidades menores e indivíduos) com interesses comuns (o bem 

viver). Além disso, havia, na prática, uniões de polis voltadas 

para uma finalidade em comum, eram as chamadas ligas ou con-

federações, que surgiram para deliberar sobre questões religio-

sas de interesse comum, mas depois passaram a ter finalidades 

políticas (LEDERMANN, 1950, pp. 128-129), especialmente 

em questões de defesa contra um inimigo comum, como a Con-

federação de Delos e a Liga Lacedemônica. 

Na Roma antiga, a exemplo da Grécia, também não havia 

uma preocupação com uma teoria do Estado ou com as formas 

de organização vertical do poder. Aliás, os antigos muito mais 

se ocuparam com as formas de governo. Antes da ascensão de 

Sérvio Túlio ao trono da monarquia, a sociedade romana dividia-

se em duas classes sociais, a dos plebeus e a dos patrícios, e que, 

a partir de então, a res publica foi organizada em classes e cen-

túrias, além de ter sido instituído o censo, uma espécie de con-

tribuição que era paga de acordo com as rendas dos cidadãos e 

destinada a financiar os gastos do Estado na paz e na guerra, o 

que permitiu uma extraordinária organização tanto civil quanto 

militar de Roma (TITO LÍVIO, 1989, p. 78). Vê-se, aí que, ao 

menos indiretamente, havia uma preocupação com a organiza-

ção das comunidades que compunham a res publica. 

Roma, quando foi fundada, era uma pequena cidade que 

aos poucos foi se expandindo territorialmente. Esta expansão de-

terminou a necessidade de que fossem criadas unidades consti-

tuintes da res publica, que eram chamadas, em latim, de 



_944________RJLB, Ano 5 (2019), nº 5 

 

 

municipium. Isto é, unidades político-administrativas decorren-

tes da conquista romana sobre outros povos, que, vencidos nas 

batalhas, ficavam sujeitos às imposições do Senado romano, e, 

se fossem obedientes às leis romanas, lhes eram concedidas prer-

rogativas de ordem privada (prática do comércio e atos da vida 

civil) e às vezes de ordem política (escolher seus representantes, 

administração municipal), havendo, pois, municípios de duas es-

pécies, de acordo com a maior (municipium caeritis) ou menor 

(municipium foederata) autonomia (CASTRO, 2006, p. 6; MEI-

RELLES, 2008, p. 33). Além dessas unidades político-adminis-

trativas, devem ser destacadas também a liga etrusca e a liga la-

tina, que, assim como as gregas, foram criadas por questões re-

ligiosas, mas acabaram lidando com questões políticas, especi-

almente a defesa contra um inimigo comum (LEDERMANN, 

1950, pp. 132-133). 

Não havia, então, uma preocupação formal com as for-

mas de organização vertical do poder na Antiguidade clássica 

ocidental. O mesmo pode ser dito para o caso do Medievo, em 

que as invasões – promovidas pelos povos árabes, húngaros, es-

candinavos, francos, alamanos, vândalos e godos, além de tribos 

como os saxões, os burgúndios e os lombardos (BLOCH, 1987, 

p. 19) – foram determinantes para que houvesse uma recupera-

ção da ideia de organizações sociopolíticas de reduzida ampli-

tude: os feudos (foedus). A enfeudalização foi um movimento de 

retração: a preocupação com as expansões territoriais contínuas 

e sucessivas até então constantes no Império Romano deslocou-

se para a preocupação com uma proteção mais sólida da cidade 

– tinha-se a percepção de que seria mais fácil manter e proteger 

territórios mais reduzidos. 

Na história da teoria do Estado, é preciso destacar a baixa 

Idade Média, que iniciou um período de desenvolvimento deno-

minado de “renascimento” do século XII (BLOCH, 1987, p. 

121). Foi nesta época que houve um movimento direcionado 

para fixar regras escritas sobre questões relativas à organização 
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da comunidade política, que era controlada pela Igreja, “que in-

fluenciava as relações sociais, os valores culturais e as formas 

de exercício dos poderes políticos” (WOLKMER, 2001, p. 15). 

A descentralização do poder político secular foi aproveitada es-

trategicamente pela Igreja para se fortalecer e para determinar os 

rumos da sociedade durante a Idade Média. A partir do século 

XI, quando iniciou a baixa Idade Média, o reagrupamento dos 

elementos sociais em Estados ou principados favoreceu, dentre 

outras coisas, o renascimento da legislação (BLOCH, 1987, p. 

136), a primeira grande reforma da Igreja com a separação pro-

vocada pela Igreja oriental em relação à Igreja ocidental, e o iní-

cio da crise do feudalismo. 

Há que se notar ainda que o surgimento dos Estados na-

cionais e também dos Estados absolutistas ocorreu na baixa 

Idade Média, quando a forma de governo mais praticada era a 

monarquia, havendo, inclusive, uma distribuição vertical de po-

der imposta pela Igreja, na seguinte ordem descendente: papa, 

imperador, rei e senhor feudal. Sendo que a sucessão (salvo no 

caso dos papas), ao contrário do que ocorria na Roma antiga (es-

pecialmente na república), era normalmente hereditária, o que 

denota uma influência dos bárbaros. Foi esta hereditariedade que 

contribuiu para a formação dos Estados nacionais, pois permitiu 

certa continuidade, e para a formação dos Estados absolutistas. 

A preocupação com a organização do Estado e do poder 

não chegava nem perto do que havia à época da Antiguidade 

clássica greco-romana. As funções do governante dos Estados 

feudais eram assegurar a salvação espiritual do seu povo, de-

fendê-lo contra os inimigos externos e manter, internamente, a 

paz e a justiça (BLOCH, 1987, p. 485). Ao contrário do que 

ocorria, por exemplo, na república romana antiga, o cargo, que 

conferia poder ao seu ocupante, era, durante o medievo, confun-

dido com a figura do próprio ocupante, o monarca. No entanto, 

o monarca não governava sozinho, já que nas decisões sobre as-

suntos graves era normal que pedissem conselho à sua corte 
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(BLOCH, 1987, p. 486). 

O apogeu da baixa Idade Média ocorreu no século XIII, 

“período que corresponde ao enfraquecimento da nobreza feu-

dal, ao crescimento da população, à expansão do comércio, ao 

desenvolvimento das cidades livres e das associações mercantis” 

(WOLKMER, 2001, p. 22). Nesta época já tinham começado a 

se formar os primeiros Estados monárquicos nacionais. O ambi-

ente propício para isso tinha sido formado já na alta Idade Mé-

dia, quando as povoações criaram feudos circundados por mu-

ros, havendo certa coesão populacional, para combater os ata-

ques “bárbaros” que lhe traziam insegurança e perturbação à 

paz. Esse isolamento permitiu que aos poucos os povos “bárba-

ros” instalassem seus próprios Estados e não mais perturbassem 

os vizinhos. Com o fim das invasões, as cidades-feudo, com ta-

manhos variados, iniciaram um movimento de expansão de suas 

terras e de densificação de sua população (BLOCH, 1987, p. 

438). Teve início o “renascimento” do século XII. A paz relativa 

permitiu que se retomasse o comércio, que experimentou nova 

expansão, especialmente a partir das cidades-burgo italianas de 

Florença, Milão e Veneza, já que a região foi a que menos sofreu 

com as invasões. Iniciou-se, então, um movimento de afasta-

mento em relação à sociedade feudal (BLOCH, 1987, p. 463), 

que só terminaria, de forma geral, entre o século XVII, na Ingla-

terra, e o XVIII, na França. O momento culminante do Medievo 

ocorreu no século XIV, quando as instituições até então he-

gemônicas entraram em crise, mormente a partir do aumento do 

poder real e com o aparecimento das monarquias nacionais, que 

secularizaram a política, e com os movimentos de reforma filo-

sóficos e religiosos (WOLKMER, 2001, p. 22). 

É por volta dessa época, com o uso pela primeira vez do 

termo Estado no século XV, com a criação dos Estados nacio-

nais europeus, que se passa a entender que o Estado é instituição 

de natureza humana, que supera a simples organização física ou 

instintiva, para se constituir no resultado “das forças éticas, ou 
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seja, a exteriorização das forças psicológicas” (JELLINEK, 

2002, p. 116). Trata-se de uma instituição político-social de ca-

ráter permanente que congrega, organizadamente, sobre um ter-

ritório, uma variedade de indivíduos, que mantêm entre si múl-

tiplas relações, sob um conjunto de regramentos, consuetudiná-

rios ou escritos, com o objetivo de manter uma relativa coesão, 

interna e externa, desta sociedade na busca de determinados fins 

comuns. O Estado é, portanto, assim como a polis, a res publica, 

o municipium, o regnum, o foedus e o imperium, um tipo de as-

sociação de comunidades, de povos ou de indivíduos em virtude 

de interesses em comum, como também o são as sociedades mer-

cantis ou empresariais, as famílias, os sindicatos, as classes eco-

nômicas, as classes sociais e a nacionalidade. Enfim, são inúme-

ras as formas e os nomes das sociedades formadas entre os indi-

víduos em virtude de características partilhadas. O Estado é ape-

nas uma delas. 

A perspectiva do Estado como instituição humana foi 

fundamentada a partir do início da Era Moderna (século XV), 

pelas teorias que inauguraram o que se convencionou chamar de 

contrato social. Enquanto associação de pessoas em busca de in-

teresses gerais mais ou menos comuns, o Estado passaria a ser 

tratado como uma sociedade baseada em um pacto. Tendo sido 

criado o Estado para a consecução de determinadas finalidades, 

é preciso que ele se organize para que elas sejam concretizadas. 

Nesse sentido, diversas são as formas sob as quais os Estados 

podem se organizar, podendo ser divididas de acordo com a dis-

tribuição do poder político em organizações horizontais e orga-

nizações verticais. A divisão horizontal do poder consiste na se-

paração de poderes ou, com alguma fidelidade ao fato da uni-

dade do poder, à divisão de competências ou do exercício de 

funções dentro da organização estatal. Por seu turno, a divisão 

vertical consiste na limitação do poder a partir da organização 

do Estado. 
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3. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO VERTICAL DO PODER 

 

As modalidades de organização vertical do poder podem 

ser classificadas a partir de vários critérios; aqui se elege a maior 

ou menor centralização. Analisam-se os tipos mais conhecidos 

de organização interna (constitucional) do Estado, a fim de que 

se possa melhor enquadrar os casos concretos, sem se vincular 

ao que as Constituições possam estabelecer em seus textos. 

De maneira geral, os Estados unitários são os mais cen-

tralizados, apresentando um único nível de organização e um 

conjunto único de instituições de governo (BADÍA, 1974, p. 17). 

Se o Estado possui divisões territoriais, cada parte constitutiva 

detém, no máximo, autonomia administrativa.  

A forma mais centralizada é o Estado unitário simples 

concentrado, que pode ser de dois tipos: puro ou perfeito, 

quando toda decisão provém de um único centro de poder, for-

mado por um ou alguns órgãos centrais, que toma decisões de 

maneira exclusiva e total; e relativo ou imperfeito, em que con-

tinua a haver um único centro de tomada de decisões, formado 

por um ou alguns órgãos, mas há órgãos não centrais, desprovi-

dos de qualquer autonomia e que apenas ajudam no desempenho 

das atividades centrais e se subordinam à entidade central (BA-

DÍA, 1974, p. 22).  

Nos Estados centralizados em que as competências são 

concentradas, se houver unidades constituintes, estas não pos-

suirão nem mesmo autonomia administrativa. Este tipo de Es-

tado é de muita rara ocorrência, pois inviabiliza que os grupos 

locais contem com um melhor atendimento de seus interesses, 

sendo comum em Estados não democráticos ou em Estados mi-

núsculos, em que é desnecessária a divisão territorial em unida-

des constitutivas autônomas. 

Pouco menos centralizado é o Estado unitário simples 

desconcentrado, em que há uma leve mitigação da centralização, 

consistente em uma transferência do “poder de decisão das 
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autoridades centrais aos representantes que elas próprias no-

meiam, e que delas são dependentes” (BADÍA, 1974, pp. 23-

24). Nesse tipo de Estado, as decisões sobre as questões locais 

são tomadas pelos representantes locais do governo central, isto 

é, que não representam as populações locais, decidindo, pois, 

mais de acordo com os interesses centrais do que com os inte-

resses locais, o que torna essa forma de organização vertical do 

poder muito comum em Estados autoritários. 

No caso do Estado unitário centralizado desconcentrado, 

é possível que a autoridade política central atinja um nível de 

poder tão elevado que surja uma força descentralizadora cujo 

objetivo é retirar do governo central uma série de atribuições 

(BADÍA, 1974, p. 23). Trata-se do terceiro tipo de organização 

vertical do poder: o Estado unitário descentralizado, em que os 

representantes locais são escolhidos pelas populações locais, ou 

seja, as partes constitutivas do Estado unitário contam com uma 

autonomia administrativa (descentralização administrativa). 

Embora a descentralização administrativa se refira apenas à or-

ganização da Administração Pública, são indubitáveis as conse-

quências políticas (BADÍA, 1974, p. 25). Fala-se, então, de um 

Estado descentralizado política e administrativamente.  

A questão passa a ser quão determinante é a descentrali-

zação política. Se as instituições das partes constitutivas não 

centrais do Estado forem dependentes das instituições centrais, 

o caso será de um Estado unitário descentralizado, em que a 

descentralização política é apenas residual. De outro modo, se 

as instituições das partes constitutivas não centrais forem inde-

pendentes quanto às instituições centrais, haverá um Estado uni-

tário descentralizado autárquico. Esta modalidade de organiza-

ção vertical do poder caracteriza-se pelo exercício de um poder 

administrativo igual ao da entidade central, baseando-se nas leis 

emanadas deste e não em leis próprias (BADÍA, 1974, p. 28), de 

modo que possui autonomia político-administrativa, não legisla-

tiva. Assim, o Estado autárquico é descentralizado, isto é, 
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formado por unidades constitutivas que detêm autonomia polí-

tico-administrativa, podendo haver a concentração ou a descon-

centração de competências, mas não havendo espaço para que 

estas unidades constitutivas criem as suas próprias legislações; 

ou seja, as instituições não centrais são desprovidas de compe-

tência legislativa. Portanto, Estados unitários autárquicos pos-

suem âmbitos de tomada de decisão centrais e não centrais, e 

estruturas administrativas e executivas distintas. 

O reconhecimento de autonomia legislativa às unidades 

constitutivas autárquicas é marca de outra forma de organização 

vertical do poder: o Estado regional, modalidade em que há des-

centralização maior que a desfrutada pelos Estados unitários 

descentralizados, já que, além da autonomia político-administra-

tiva, há autonomia legislativa, que, embora reconhecida pela au-

toridade central, deve ser exercida em consonância com a legis-

lação desta (BADÍA, 1963, p. 88). Assim, as regiões, que são 

autônomas, devem criar uma legislação específica que coadune 

com a legislação geral da entidade central. Diante disso se pode 

dizer que a autonomia regional pressupõe a existência de perso-

nalidade jurídica, que, no entanto, não é nem originária, porque 

o Estado estabelece a sua existência na Constituição, nem sobe-

rana (BADÍA, 1974, p. 38). Todavia, da autonomia legislativa 

não decorre a autonomia constitucional, que, aliás, não é reco-

nhecida às partes constitutivas do Estado regional (ROBERT e 

MAGALHÃES, 2002, p. 32; BADÍA, 1963, p. 113). As diferen-

ças entre o Estado regional e o Estado unitário descentralizado 

autárquico são, basicamente, duas: enquanto no Estado autár-

quico há delegação de competências às partes constitutivas, no 

Estado regional elas são originárias (BADÍA, 1963, p. 110); e, 

enquanto o Estado autárquico executa leis que não são próprias, 

o Estado regional executa suas próprias leis.  

O Estado regional foi adotado na Espanha, com o nome 

de Estado integral, em 1931, e é adotado pela Itália, a partir da 

Constituição de 1948. Trata-se de uma modalidade composta de 
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Estado, já que contempla dois centros autônomos de tomada de 

decisão: o ente central (que é soberano) e as regiões. Registre-

se, todavia, que no Estado regional não é reconhecida a compe-

tência a cada uma das regiões de criar suas próprias leis orgâni-

cas ou Constituições, já que sua organização encontra-se estabe-

lecida pelo ente central. Além disso, as competências das regi-

ões, tanto as ordinárias quanto as autônomas especiais, se encon-

tram previstas na Constituição do Estado. 

Forma ainda mais descentralizada de Estado composto é 

aquela criada em 1978 e adotada exclusivamente pela Espanha, 

a partir de então: o Estado autonômico, também conhecido como 

Estado de autonomias. Uma diferença básica entre este tipo de 

Estado e o regional é a possibilidade dada às unidades constitu-

tivas, chamadas em geral de Comunidades Autônomas (CCAA), 

de estabelecerem suas próprias leis orgânicas ou Constituições 

(BALAGUER CALLEJÓN, 2011, p. 455), que são denomina-

das Estatutos de Autonomia (EEAA), os quais estabelecem as 

competências da respectiva Comunidade Autônoma (CA) que 

não devem necessariamente ser as mesmas de outras CCAA 

(D’ATENA, 2007, p. 12). Além disso, é interessante destacar 

que como as competências das CCAA estão previstas nos 

EEAA, já que a competência do Estado central apresenta três 

aspectos: residual, correspondendo-lhe as competências não 

previstas nos EEAA; prevalente em relação às matérias compar-

tilhadas com as CCAA; e supletiva, evitando vazios normativos 

(SOLOZÁBAL, 1992, p. 113). Todavia, há que se esclarecer que 

os EEAA, para entrarem em vigência, por estarem sujeitos à 

Constituição espanhola (DELLEDONNE, 2011, p. 7), devem 

ser aprovados pelo Parlamento espanhol, não pelo Parlamento 

da CA (SOLOZÁBAL, 1992, p. 112), ou seja, a descentralização 

constitucional é muito limitada. As unidades constitutivas do Es-

tado autonômico, a exemplo do regionalismo, não possuem em 

sua estrutura organizativa um poder judiciário, submetendo-se 

ao judiciário central. Aliás, é esta característica que o afasta do 



_952________RJLB, Ano 5 (2019), nº 5 

 

 

federalismo, mas não inviabiliza dizer-se que possui uma ten-

dência federalizante, especialmente no que diz respeito à repar-

tição de competências. 

Isso direciona para a apresentação da forma mais descen-

tralizada de organização vertical do poder atualmente conhe-

cida: o Estado federal, composto por unidades constitutivas que, 

ao contrário do que acontece a todos os outros tipos de Estados: 

possuem poder constituinte (competência constitucional origi-

nária), independendo a vigência de suas Constituições da apro-

vação da entidade central, embora tenham de observar as normas 

e limites estabelecidos na Constituição federal (BADÍA, 1976, 

p. 35); e, possuem organização judiciária.  

O Estado federal é formado por um ente central, a União, 

e por um conjunto de entes periféricos, as partes constitutivas 

(normalmente os Estados-membros), podendo decorrer da asso-

ciação de Estados soberanos e independentes, que estabelecem 

entre si vinculação jurídica decorrente de um tratado internacio-

nal e depois de uma Constituição, ou uma vinculação de fato ou 

extrajurídica, ou mesmo de uma acentuada descentralização em 

um Estado unitário (BADÍA, 1976, p. 25).  

 

4. A NATUREZA DO ESTADO FEDERAL 

 

Para entender melhor o Estado federal é preciso passar 

pelas teorias que procuram explicar sua natureza jurídica. O Es-

tado federal, como as outras modalidades apresentadas na seção 

anterior, é forma de organização vertical do poder em nível in-

terno ou constitucional, não externo ou internacional (BADÍA, 

1976, p. 39), como acontece às uniões de Estados, em especial, 

às confederações. Apesar disso, pode-se encontrar, dentre os es-

pecialistas, desacordo sobre a natureza jurídica do Estado fede-

ral, uma vez que ele tende a ser posto como uma forma interme-

diária entre o Estado unitário descentralizado e a confederação 

(BADÍA, 1976, p. 40). 
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As teorias podem ser agrupadas em seis blocos (BADÍA, 

1976, p. 40): a) teoria que nega o caráter de Estado ao Estado 

federal; b) teoria que defende como único Estado o federal; c) 

teoria dos três planos; d) teoria que concebe o Estado federal 

como forma avançada de descentralização; e) teoria da dupla so-

berania; f) teoria que defende a federação como único soberano 

sem negar aos Estados-membros o caráter de Estado. 

A teoria que nega o caráter de Estado ao Estado federal 

nega, na verdade, o caráter de Estado à confederação, já que ar-

gui que lhe falta o elemento fundamental de todo Estado, a so-

berania, sendo inviável a coexistência de duas soberanias (BA-

DÍA, 1976, pp. 41-42). Baseia-se fundamentalmente na concep-

ção interna de soberania: “a concentração e o monopólio do po-

der político que é exercido sobre um território e sobre uma po-

pulação submetida ao poder público do Estado” (BEAUD, 2009, 

p. 50). Referida teoria trabalha com o dilema de Calhoun, pelo 

qual a soberania ou bem pertence aos membros da confederação, 

que é uma associação de direito internacional desprovida de so-

berania, ou bem pertence ao Estado central, que é o único deten-

tor da soberania, pelo que os membros seriam tão-somente par-

tes constitutivas descentralizadas e autônomas, não havendo 

uma terceira possibilidade (BEAUD, 2009, pp. 54-55 e 59). Por 

esta teoria, baseada claramente na indivisibilidade da soberania, 

o Estado federal seria uma modalidade de Estado unitário bas-

tante descentralizado, o que não é equivocado caso se entenda 

que “a descentralização é uma repartição de poderes de decisão” 

(BARACHO, 1985, p. 161). 

Defendendo uma assimilação do Estado federal pelo Es-

tado unitário, encontra-se a teoria que defende como único Es-

tado o Estado federal, em que o Estado federal é um Estado uni-

tário qualificado (BADÍA, 1976, p. 42). Essa teoria supõe a uni-

dade (indivisibilidade) soberana como elemento essencial ao Es-

tado, mas, ao contrário da teoria anterior, defende que “o Estado 

abre mão de sua soberania em favor do poder central, e esse 
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poder central vai regular o exercício de direitos de soberania em 

favor dos Estados-Membros” (BERNARDES, 2010, p. 132). A 

teoria não nega diretamente o Estado federal, mas muito se apro-

xima de fazê-lo indiretamente. 

Outra teoria é a da existência de três planos. Os dois pri-

meiros planos seriam soberanos, representados pela Federação 

(ou Estado central), de um lado, e pelos Estados-membros, de 

outro, ambos parciais e que, em consequência dessa dupla sobe-

rania, não têm entre si uma relação hierárquica, mas de coorde-

nação (BADÍA, 1976, pp. 43-44). A relação recíproca entre os 

dois planos soberanos tem como finalidade atingir uma unidade, 

constituída em um terceiro plano, o Estado federal, uma totali-

dade que representa uma síntese orgânica da Federação e dos 

Estados-membros (BADÍA, 1976, p. 43). Confunde-se aí tam-

bém Estado federal e confederação. 

Teoria muito próxima a essa é que concebe, além da 

existência de três planos, o Estado federal como uma forma 

avançada de descentralização em relação ao Estado unitário, 

mas menos avançada em relação à Confederação. Os defensores 

desta teoria destacam: “como no Estado federal, encontramos na 

Confederação de Estados uma distribuição das competências le-

gislativa e executiva entre uma autoridade central e várias auto-

ridades locais” (KELSEN, 1951, p. 87). A diferença é que en-

quanto no Estado Federal a autoridade central detém as compe-

tências essenciais que estão em equilíbrio com as competências 

das autoridades locais, além de os negócios externos estarem re-

servados à Federação, na confederação a competência federal é 

a exceção, a regra são as competências dos Estados-membros, 

que inclusive têm competência paralela à da entidade confederal 

para os negócios externos (KELSEN, 1951, p. 87). Verifica-se 

que esta teoria aproxima, em vez de confundir, confederação e 

Estado federal. 

Contrastando com a todas as teorias anteriores, exceto a 

última, da qual se aproxima de certa maneira, tem-se a teoria da 
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dupla soberania ou cossoberania, que, sem afastar o dogma da 

indivisibilidade da soberania, defende que se possa compartilhá-

la, o que geraria dois centros com poderes iguais e coordenados, 

de um lado, os Estados-membros e, de outro, o Estado central 

(BADÍA, 1976, p. 41). Esta é a teoria que está presente nas ori-

gens do Estado federal e que foi defendida pelo movimento fe-

deralista estadunidense de fins do século XVIII.  

Os federalistas encontraram na defesa da cossoberania 

uma saída estratégica para que alguns Estados receosos de per-

der sua soberania, e com ela sua independência, aderissem à 

União: para garantir o apoio à Constituição, determinou-se que 

cada um dos Estados conservaria “as competências ou os direi-

tos de soberania que detinham antes da União, exceto naquilo 

que expressamente fosse deferido ao Governo Federal” (BER-

NARDES, 2010, p. 129), ou seja, toda matéria que a Constitui-

ção não previsse expressamente como de competência da União 

seria dos Estados-membros. Essa é a teoria que se pode encon-

trar como sustentadora do modelo norteamericano clássico de 

Estado federal. 

Por fim, a teoria que defende a federação como único 

soberano sem negar aos Estados-membros o caráter de Estado, 

a teoria da autonomia. De acordo com ela, embora a soberania 

caiba à Federação, os membros conservam a sua qualidade de 

Estados, ou seja, Estados-membros, que, quando fora da esfera 

de subordinação à Federação, atuam como soberanos (BADÍA, 

1976, pp. 42-43). A “teoria parte da premissa de que a soberania 

não é elemento essencial do Estado, que se caracteriza simples-

mente por um poder independente ou uma autonomia constitu-

cional” (BADÍA, 1976, p. 43), desvinculando-se, assim, sobera-

nia de federalismo, permitindo um melhor entendimento sobre o 

Estado federal; além do que, se passa a falar em autonomia.  

 

5. ORIGENS DO ESTADO FEDERAL MODERNO 
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A declaração da independência das Treze Colônias, em 

04/07/1776, permitiu sua organização em Estados, elaborando e 

adotando suas próprias Constituições (FARRAND, 1908, p. 

532). Era um simples documento de declaração, que, adotado, 

não impediu a batalha decisiva da guerra de independência (NE-

VINS e COMMANGER, 1986, pp. 108-110). Em 1781, as tro-

pas britânicas depuseram suas armas e em 1783 foi assinado o 

tratado de paz (NEVINS e COMMANGER, 1986, p. 114). Re-

conhecida a independência, houve, politicamente, uma reorga-

nização democrática entre os Estados americanos, que, desde 

que fora lançada a declaração de 1776, se intitulavam Estados 

Unidos da América (LEFFMANN, 1919, p. 143).  

Formou-se uma república organizada sob a confederação 

de treze colônias, então Estados, independentes e soberanos, 

unidos não por um governo nacional, mas pelos frouxos laços de 

uma confederação, com a adoção dos Artigos da Confederação, 

que eram algo como um tratado internacional (ACKERMAN e 

KATYAL, 1995, p. 551), e a existência de um frágil Congresso 

Continental, mas que foram fundamentais para criar uma nova 

forma de se organizar os Estados americanos.  

Tratava-se do Estado federal, mas a nova Constituição 

não empregou nem esta expressão, nem os termos federalismo 

ou federação. O termo usado era confederação ou união, porém 

a ideia compartilhada era de algo mais sólido, embora descen-

tralizado. Em 1786, ocorreu uma reunião, em Annapolis, entre 

representantes de apenas cinco estados (NEVINS e COMMAN-

GER, 1986, p. 129), que funcionaria como o prólogo para o Con-

gresso Continental de 1787, na Filadélfia. A reunião de 1787 

teve a presença de delegados de doze dos treze estados (Rhode 

Island não enviou representante).  

Os delegados de muitos dos Estados haviam sido instru-

ídos a propor a criação de um governo nacional forte, tendo sido, 

por isso, denominados nacionalistas (NEVINS e COMMAN-

GER, 1986, p. 130), que, chamados patriotas à época da 
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independência, passariam a ser logo chamados de federalistas. 

Um consenso entre os nacionalistas foi estabelecido: dada a fra-

gilidade da Confederação e de seus Artigos, optou-se pela cria-

ção de uma nova Constituição, fundada numa união mais forte 

entre os Estados. Os federalistas vão propor e lutar por uma re-

organização dos princípios e das instituições então existentes, 

sem ansiar, contudo, por uma revolução (ACKERMAN e 

KATYAL, 1995, p. 477).  

O movimento intelectual provocado pela luta quanto à 

aprovação da nova Constituição foi intenso. A frutífera discus-

são em torno da formação de um novo modelo de Estado teve ao 

menos dois aspectos: primeiro, possibilitou a aprovação da nova 

constituição, de maneira que em 1789 o novo governo já estava 

instalado e o seu presidente, eleito (NEVINS e COMMANGER, 

1986, p. 139); segundo, relegou para a posteridade um dos mais 

completos debates acerca do federalismo. Tal debate é impor-

tantíssimo para se começar a introduzir as características básicas 

do federalismo, destacando-se, sobremaneira neste momento, o 

formato lançado pelo modelo estadunidense.  

A Constituição dos Estados Unidos da América fora 

aprovada pela Convenção em 17 de setembro de 1787 e, de 

acordo com seus termos, ela só produziria efeitos depois de rati-

ficada por nove dos treze Estados. Empreendendo esforços para 

que houvesse a ratificação pelo estado de Nova Iorque, três fe-

deralistas, sob o pseudônimo de Publius, escreveram uma série 

de 85 ensaios, entre outubro de 1787 e maio de 1788, em defesa 

da Constituição (MAGGS, 2007, pp. 801-802). Esses ensaios 

são usualmente referidos como Federalist Papers, e acabaram 

servindo não apenas para a ratificação pelo estado de Nova Ior-

que, como também por outros Estados. 

Senão o principal, um dos principais temas desenvolvi-

dos nos Artigos Federalistas é o da insuficiência da confedera-

ção para a manutenção da segurança dos recém-independentes 

Estados. A estratégia utilizada foi jogar com a fragilidade dos 
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laços confederativos ante uma possível ameaça externa, e possí-

vel perda da independência recém-conquistada. Assim, já de iní-

cio, destacou-se que a adoção da Constituição e a forma de or-

ganizar o Estado que ela propunha eram imprescindíveis caso os 

cidadãos de cada um dos Estados quisessem garantir a segurança 

de sua liberdade, sua dignidade e sua felicidade (HAMILTON 

et al., 2001, p. 3).  

Vários são os artigos que repetem as vantagens da união 

entre os Estados sob um governo federal. Em um deles deixa-se 

claro, mesmo de passagem, a intenção por detrás da nova Cons-

tituição: “deixem a América dividida em treze, ou se preferirem, 

em três ou quatro governos independentes, que exércitos eles 

poderão formar e pagar, que frotas eles poderiam esperar ter?” 

(HAMILTON et al., 2001, p. 16). A intenção camuflada no ar-

gumento da segurança perante outros Estados é clara: formar um 

governo independente de que participem os Estados-membros. 

É dessa intenção que se deve partir para apresentar as caracterís-

ticas do modelo moderno de federalismo. 

Outro argumento, quanto à necessária união entre os Es-

tados, é ainda mais forte. Se não houver a união dos Estados ou 

se esta união for feita pelos frouxos laços de uma liga, isto é, de 

uma confederação, ou ainda de várias alianças, os novos Estados 

tendem a se emaranhar em labirintos tão perniciosos de políticas 

e guerras quanto aqueles existentes há muito tempo na Europa 

(HAMILTON et al., 2001, p. 31). Assim, antes que a união então 

existente entre os Estados se desfaça, é preciso haver uma reno-

vação no sistema federal que o fortifique, pois a confederação 

então existente fundava-se em princípios falaciosos (HAMIL-

TON et al., 2001, p. 180).  

É preciso notar que, a todo o momento, são repetidos os 

benefícios de uma união. A utilidade de uma união [confede-

racy], além de suprimir as facções, está na garantia de uma tran-

quilidade interna entre os Estados, bem como em aumentar sua 

força e segurança em nível externo, ideia esta que não é, na 
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verdade, uma novidade, e que tem sido praticada e aprovada em 

diversos países em diferentes épocas (HAMILTON et al., 2001, 

p. 38). Assim, a defesa que os federalistas fizeram foi no sentido 

de que os novos Estados norteamericanos se unissem sob um 

governo republicano confederado.  

Em várias passagens dos Artigos Federalistas é possível 

notar uma crítica veementemente ao regime confederativo, em-

bora seja comum o uso ora do termo confederado ora do termo 

federado, para se referir ao modelo proposto. Há passagens dos 

próprios artigos que permitem, no entanto, apontar uma distin-

ção tanto prática quanto teórica, ainda que não houvesse preci-

são no uso dos termos. 

Essa ideia é fundamental para entender as características 

do modelo defendido, e a ela se devem somar as observações de 

que o governo federal não seria encarregado de fazer e adminis-

trar todas as leis, de maneira que sua competência estaria limi-

tada a determinadas matérias enumeradas, no interesse de todos 

os membros da república (HAMILTON et al., 2001, p. 65). Há 

uma passagem ainda mais clara que destaca que se é possível 

construir um governo federal capaz de regulamentar os interes-

ses comuns dos Estados e de preservar a tranquilidade geral, en-

tão ele deve ser fundado, e deve ter força o suficiente para fazer 

valer suas leis, de maneira que a autoridade do governo federal 

deve se manifestar por meio das cortes de justiça; além do que o 

governo da União, assim como o governo de cada Estado, deve 

dispor de todos os meios e poder utilizar de todos os métodos 

para executar o poder que lhe foi confiado (HAMILTON et al., 

2001, p. 78).  

Seguindo a descrição sobre os poderes do governo fede-

ral, fica ainda mais clara a natureza do regime que era proposto 

então. Sem descer a fundo na análise destes poderes, alguns de-

les podem ser destacados (HAMILTON et al., 2001, pp. 215-

225): regulamentar as relações com nações estrangeiras, inclu-

sive a partir da criação de tratados; estabelecer, exclusivamente, 



_960________RJLB, Ano 5 (2019), nº 5 

 

 

a legislação sobre os distritos que, por cessão dos Estados-mem-

bros e por aceite do Congresso, se tornaram sede do Governo 

dos Estados Unidos, e sobre lugares adquiridos por este para 

construir edifícios necessários para o desempenho de suas fun-

ções; admitir novos Estados-membros na União; garantir que 

cada um dos Estados-membros da União adote a forma republi-

cana de governo.  

Além disso, são também apresentadas restrições consti-

tucionais à autoridade dos Estados-membros, das quais se po-

dem destacar (HAMILTON et al., 2001, pp. 230-232): não assi-

nar tratados, não firmar alianças ou confederações, não cunhar 

moedas ou títulos de crédito, não conceder títulos de nobreza; 

não criar impostos ou obrigações sobre importações ou exporta-

ções, sem o consentimento do Congresso. Para fazer valer estas 

e outras provisões, o governo central pode estabelecer as leis que 

forem necessárias e adequadas para tanto, as quais, junto com a 

Constituição e os tratados, serão consideradas como leis supre-

mas da nação (HAMILTON et al., 2001, pp. 233-235). Assim, a 

maioria dos senão todos os poderes que os Estados-membros 

exerceriam como soberanos passam a ser do governo central. 

Obviamente que, para obter o apoio necessário dos Estados para 

a vigência da Constituição, seria retomado o argumento da ma-

nutenção da segurança contra invasões externas e da liberdade, 

dignidade e felicidade de seus cidadãos.  

E a este argumento os federalistas juntariam outro, mais 

forte: o de que os governos dos Estados poderiam ser vistos 

como partes constituintes e essenciais do governo federal, en-

quanto que o contrário não seria verdadeiro, de nenhuma forma 

(HAMILTON et al., 2001, p. 240). Além disso, “os poderes de-

legados pela Constituição proposta ao governo federal são pou-

cos e definidos. Aqueles que são mantidos com os governos dos 

Estados são inúmeros e indefinidos” (HAMILTON et al., 2001, 

p. 241). Contrariamente ao que previam os Artigos da Confede-

ração sobre os Estados manterem cada um sua soberania, a 
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Constituição de 1787 fez com que apenas o governo federal 

fosse soberano, em prol de uma união mais sólida entre os Esta-

dos-membros, a partir de então apenas autônomos. 

 

6. ALGUNS MODELOS DE FEDERALISMO 

 

A origem do federalismo moderno está, pois, no modelo 

estadunidense, que é tão-somente um dos vários modelos de fe-

deralismo que atualmente se pode apontar. Dentre eles são bre-

vemente destacados cinco: a) federalismo não cooperativo; b) 

federalismo competitivo; c) federalismo das regiões; d) federa-

lismo cooperativo; e) federalismo unitário. Por óbvio que os Es-

tados federais não adotam um único modelo, e sim os misturam, 

podendo cada um sobressair em determinadas situações, sem 

que, no entanto, exista sozinho. 

O federalismo não cooperativo consiste na oposição feita 

pelos Estados, isolada ou conjuntamente, à autoridade federal, 

no que tange aos seus programas federais em relação tanto aos 

interesses quanto às necessidades e prioridades locais (BUL-

MAN-POZEN e GERKEN, 2009, pp. 1258, 1262 e 1266). Em-

bora muito pouco enfrentado (BULMAN-POZEN e GERKEN, 

2009, p. 1307), este tipo de federalismo pode ser encontrado na 

prática, especialmente no caso de Estados federais altamente 

descentralizados, onde os Estados-membros contam com alto 

grau de autonomia. Trata-se, portanto, de uma não cooperação 

vertical, distinta de sua versão horizontal, que é denominada fe-

deralismo competitivo. 

O federalismo competitivo, também denominado federa-

lismo dual ou de coordenação, é aquele em que os Estados com-

petem entre si para atrair consumidores, cidadãos, investidores 

e negócios (LIPSETT, 2008, p. 643). Aqui não há oposição entre 

os Estados, mas rivalidade. E normalmente há uma relação de 

coordenação, que decorre de uma divisão de competências entre 

a esfera federal e a esfera estadual. Trata-se também de um 
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modelo mais facilmente encontrado em países cujo federalismo 

é altamente descentralizado, de modo que os Estados têm tanta 

autonomia que podem, por exemplo, permitir em suas legisla-

ções o casamento entre pessoas do mesmo sexo, abortos, euta-

násia e mesmo pena de morte, diferindo das legislações de ou-

tros Estados que não permitem o mesmo. Em Estados federais 

menos descentralizados é também possível encontrar a adoção 

desse modelo, não só quanto à competição entre os governos lo-

cais, especialmente em questões tributárias e fiscais, mas tam-

bém quanto a ações coordenadas para resolver problemas sociais 

e econômicos. 

Próximo aos dois modelos acima é o federalismo das re-

giões. A coordenação que ele propugna pode tanto apresentar 

traços de competitividade entre a região e outras regiões ou 

mesmo Estados-membros, quanto revelar traços de não coope-

ração com a União, resistindo a imposições desta quando os in-

teresses regionais não forem respeitados. Pode-se destacar, as-

sim, que o federalismo das regiões é uma forma de cooperati-

vismo, porém, interessado. 

Diferente é o federalismo cooperativo, que pressupõe a 

cooperação baseada diretamente na busca do desenvolvimento 

nacional, e, indiretamente, no atendimento dos interesses espe-

cíficos dos Estados-membros que proporcionam a cooperação. 

Diante disso, o modelo cooperativo pressupõe cooperação tanto 

vertical quanto horizontal, ou seja, os Estados tanto colaboram 

entre si realizando convênios ou consórcios uns com os outros 

(cooperação horizontal) quanto cumprem as políticas e progra-

mas federais sem lhes opor resistência, além de receberem trans-

ferências de receitas das entidades de nível superior (cooperação 

vertical).  

O federalismo cooperativo pode ser definido como uma 

relação entre níveis de governo, isto é, uma colaboração multi-

nível, porém vertical (exercida de cima para baixo), voltada para 

o atendimento de interesses de todos, como nos casos de 
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programas ou políticas desenvolvidos para atingir os objetivos 

da federação. Esse tipo de federalismo pode apresentar tendên-

cia centralizadora (BERNARDES, 2010, p. 228), que, depen-

dendo do sistema constitucional pode ser superado ou não, em 

virtude de como as competências são repartidas e de como as 

partes constituintes podem interagir entre si, independente da 

entidade central. 

Por fim, o federalismo unitário, um modelo que deter-

mina a existência da concentração de competências e de tarefas 

no âmbito da União. No Estado federal unitário, o legislador fe-

deral deve, além de criar um conjunto uniforme de leis para toda 

a Federação, assegurar a uniformidade de sua execução 

(HESSE, 2006, p. 446). Trata-se de um tipo de federação em que 

há uma maior centralização, sem que com isso sejam retiradas 

dos Estados-membros autonomias que os tornam partes consti-

tutivas de um Estado federal; do contrário seriam unidades cons-

titutivas de um Estado unitário. 

 

7. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO FEDERALISMO 

 

Identificar a predominância de cada um destes cinco mo-

delos e outros que possam ser apontados na prática federalista 

de cada Estado federal é fundamental para entender como as re-

lações internas funcionam. Assim, há que evidenciar as caracte-

rísticas gerais do federalismo moderno, que podem ser reduzidas 

a três principais: a) soberania da entidade nacional e autonomia 

das entidades subnacionais; b) descentralização com repartição 

de competências; c) indissolubilidade do vínculo federativo. Aí 

se resumem as cláusulas básicas de um regime federativo, e to-

das elas apresentam uma forte imbricação. 

A soberania-autonomia é característica essencial ao fe-

deralismo, porque determina a existência de níveis de governo 

que são constitucionalmente estabelecidos e responsáveis pelos 

interesses de suas circunscrições territoriais (ANDERSON, 
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2008, p. 22), e a existência de uma unidade política nacional 

(CAVALCANTI, 1983, p. 69), representada por um ente central 

(federal/nacional) que exerce a soberania, cuja titularidade per-

tence ou à nação ou ao povo.  

Se a intenção ao se constituir um Estado federal é primar 

pela unidade de interesses, ainda que exista uma pluralidade so-

cial, então a soberania só pode ser exercida por uma única pessoa 

política; caso contrário haveria uma desnaturação do federa-

lismo em união de Estados, transformando-se em questão de di-

reito internacional, não constitucional. Consequentemente, des-

providos de soberania, aos entes federados resta apenas serem 

autônomos, isto é, cada parte constitutiva possui seu ordena-

mento, conservando certa independência, permitindo gerir seus 

próprios negócios (BARACHO, 1986, p. 50).  

A questão das autonomias deve, porém, ser vista com 

cautela, já que, as unidades federadas podem se constituir por 

associação ou por dissociação. No federalismo por associação, 

os Estados são inicialmente soberanos e independentes, abrindo 

mão de sua soberania em favor de um novo Estado por eles cri-

ado em comum acordo, restando-lhes apenas sua autonomia. No 

federalismo por dissociação, não é criado um novo Estado, e sim 

um Estado já existente, normalmente unitário, confere certas au-

tonomias às partes constituintes de sua organização administra-

tiva. Tanto em um quanto em outro caso, a autonomia que resta 

ou que é concedida consiste “na capacidade de auto-organiza-

ção, autogoverno, autolegislação e autoadministração” (AL-

MEIDA, 1987, p. 172), cujos parâmetros se encontram estabe-

lecidos nas normas constitucionais federais, admitindo-se que os 

entes subnacionais as detalhem em suas constituições ou leis or-

gânicas. 

Isso não quer dizer que haja uma hierarquia entre as par-

tes constituintes. Ainda que a federação consista na organização 

vertical do poder no Estado, isso não implica na existência de 

um modelo escalonado de poder (BERNARDES, 2010, p. 69). 
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Ao contrário, num regime federal não há nem pode haver supre-

macia da União sobre as unidades federadas, o que deve haver é 

um equilíbrio na distribuição de competências, assegurando a 

cada centro de decisão sua autonomia, para que sua eficiência, 

no atendimento aos próprios interesses, não seja prejudicada 

(DALLARI, 1986, p. 19). 

Assim, muitos países podem se autodenominar federais, 

porém não funcionam federações, já que, invés de descentrali-

zarem competências, contam com uma forte centralização, mui-

tas vezes anulando a autonomia das partes constitutivas (AN-

DERSON, 2008, p. 22). Por outro lado, há países que, embora 

não se autodenominem federais, têm um nível de descentraliza-

ção tão forte que funcionam como federações. Portanto, não é a 

declaração constitucional que tem o condão de declarando trans-

formar em federal um Estado. É preciso, sim, observar como 

funciona, na prática, a descentralização e a repartição de compe-

tências. 

Outra cláusula geral do federalismo é a descentraliza-

ção-repartição de competências, que pode ser resumida a um 

mecanismo facilitador para “o diagnóstico dos problemas soci-

ais e a participação motivada e responsável dos grupos sociais 

na solução dos problemas, gerando confiança e credibilidade” 

(BARACHO, 1995, p. 33). As competências são, assim, distri-

buídas de acordo com os interesses de cada unidade federada, 

onde o melhor exercício das respectivas competências depende 

da existência de autonomia (executivo-administrativa, legisla-

tiva, financeiro-fiscal e judicial). A questão da distribuição ou 

repartição de competências é elemento básico para a caracteri-

zação do Estado federal, já que o federalismo é uma distribuição 

espacial de poder (BERNARDES, 2010, p. 58), no que é conve-

niente enumerar expressamente as competências, reduzindo as 

possibilidades de conflitos ou de dúvidas quanto a que entes per-

tencem os interesses e em que graus, de modo que cada um possa 

exercer seus devidos poderes e cumprir seus respectivos 
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encargos, traduzindo-se uma verdadeira dualidade entre compe-

tência e responsabilidade (DALLARI, 1986, pp. 19-20). Assim, 

a distribuição territorial do poder ou a repartição de competên-

cias tem o claro objetivo de melhor organizar a federação e de 

ampliar sua eficácia e eficiência. 

A organização do poder dentro de uma federação é nor-

malmente estruturada a parir de uma divisão no mínimo dual, 

resultando em dois centros de tomadas de decisão (BERNAR-

DES, 2010, pp. 66-67). A divisão é normalmente feita entre uma 

entidade central – que reúne geralmente o nível nacional e o fe-

deral, geralmente denominada União – e entidades periféricas – 

denominadas subnacionais; alguns países contam com um ter-

ceiro ente federado, conferindo-lhe estatuto independente, se 

bem que com autonomia bastante reduzida (ANDERSON, 2008, 

p. 36). Considerando-se o tipo clássico de dois níveis, o Estado 

federal conta, politicamente, com dois centros distintos de poder 

e com alcances diferentes, e, juridicamente, com normas válidas 

para toda a federação (normas nacionais), para apenas o ente 

central (normas federais) e para apenas os entes subnacionais 

(normas estaduais ou locais).  

Essa divisão consagra, portanto, a autonomia dos entes 

federados, que, aptos a exercerem as suas competências segundo 

a distribuição de poder engendrada por normas de validade na-

cional, contidas geralmente numa constituição federal, o fazem 

conforme as peculiaridades e as especificidades de seus âmbitos 

territoriais. Porém, “na prática, o modelo dualista não possui 

uma nítida separação de competências porque muitas questões 

têm dimensões regionais, nacionais e até internacionais, e as dis-

tintas competências dos governos se entrecruzam” (ANDER-

SON, 2008, pp. 41-42).  

Assim é que se fala num modelo integrado de competên-

cias em que há, de fato, competências exclusivas da federação, 

em número reduzido, e um amplo rol de competências comuns 

ou concorrentes. Nesse caso, a legislação da federação é dúplice, 
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contando com normas nacionais (regras gerais válidas para todos 

os entes federados) e com normas federais (regras específicas 

válidas apenas para o ente federal), ou seja, o governo nacional 

estabelece normas gerais que devem ser observadas pelos entes 

subnacionais, os quais devem criar normas específicas, con-

forme os interesses dos respectivos territórios.  

Trata-se de um federalismo de equilíbrio ou cooperativo, 

em que as competências se encontram descentralizadas, e não 

altamente concentradas na União (HORTA, 2002, p. 314), “de 

forma que o indispensável exercício dos poderes federais não 

venha inibir o florescimento dos poderes estaduais” (HORTA, 

1985, p. 14). Daí que as cláusulas gerais de distribuição do poder 

se firmem na Constituição federal, cabendo às Constituições es-

taduais e municipais estabelecer cláusulas específicas, deta-

lhando as competências, ou seja: “toda Constituição, federal, es-

tadual ou municipal, é incompleta, pois necessita se referir às 

outras Constituições, sendo qualquer uma única e incompleta” 

(BERNARDES, 2010, p. 75). 

Essas duas cláusulas têm forte imbricação com a terceira 

cláusula geral do federalismo: a indissolubilidade do vínculo fe-

derativo. Os entes constitutivos da federação contribuem para o 

exercício da soberania, no sentido de que sendo a federação uma 

comunhão de interesses, as competências conferidas às entida-

des subnacionais, uma vez exercidas, contribuem para formar e 

consolidar a vontade soberana do Estado federal. Daí é que ad-

vém a vedação a uma secessão, com a finalidade de manter in-

tegrada a nação, fortalecendo-a: a federação seria desnecessária 

se fosse possível separar as partes do todo.  

Procura-se manter na unidade a diversidade, em que a 

unidade plural não se atém apenas à diversidade de grupos, ob-

servando também as diversidades regionais e locais das entida-

des constitutivas da federação. Assim, em uma federação é pre-

ciso atentar para as diferenças e desigualdades regionais e locais, 

para que se busque um laço de solidariedade entre as partes 
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constitutivas, permitindo a formação de um regime cooperativo. 

A cooperação entre as partes constitutivas fortalece os governos, 

de modo que cada parte possa atender às demandas de suas po-

pulações, proporcionando o desenvolvimento regional e local 

que contribua eficientemente para o desenvolvimento nacional. 

Fala-se, então, em subsidiariedade, já que o conheci-

mento recíproco permitido em níveis menos amplos territorial-

mente facilita que se dê um diagnóstico mais exato dos proble-

mas sociais, implantando-se melhores políticas sociais para re-

solvê-los (BARACHO, 1995, pp. 33-34). A subsidiariedade fun-

ciona como proteção ou garantia contra imposições vindas de 

entidades de nível superior que tendem a entender que os pro-

blemas sociais que afligem a todas as partes constituintes devem 

ser resolvidos da mesma maneira em todas elas. Pela subsidiari-

edade, “tudo o que possa ser feito, e bem, pela organização infe-

rior não pode ser subtraído pela organização superior” (REVER-

BEL, 2012, p. 39).  

Contrariamente ao que se possa pensar, a subsidiariedade 

contribui para manter a unidade, pois permite a gestão das ques-

tões locais por quem melhor as conhece. É dizer, ela “dá prefe-

rência à prestação descentralizada dos serviços e somente per-

mite uma atuação em nível governamental superior quando o in-

ferior mostrar incapacidade de cumprir a respectiva tarefa de 

forma eficaz” (KRELL, 2008, p. 14). Preserva-se, pois, a relação 

unidade-pluralidade, que se direciona para um modelo integrado 

de repartição de competências em que há coordenação ou coo-

peração entre todas as entidades federadas, de maneira que “a 

criação ou o fortalecimento de governos regionais controlados 

por populações locais pode permitir que uma população regional 

decida sobre questões importantes para ela própria” (ANDER-

SON, 2008, p. 98), o que permite, aliás, maior identificação en-

tre as populações locais e as políticas implantadas, atendendo 

aos respectivos interesses, e, assim, permitindo o desenvolvi-

mento local ou regional. Diante de um vínculo indissociável, as 
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entidades subnacionais têm dever de cooperação entre si e tam-

bém direito de participação na formação da vontade daqueles 

entes de nível mais abrangente que integram, bem como na for-

mação da vontade nacional. Isso decorre não só dos laços indis-

solúveis federativos, mas também da necessária relação entre 

entidades autônomas e o ente soberano em um movimento de 

união de esforços para formar uma unidade.  

Trata-se da necessária participação das partes constituti-

vas nas tomadas de decisões que são de interesse da e que influ-

enciam a unidade, já que a participação é imprescindível para 

caracterizar a federação, cujo vínculo entre as entidades subna-

cionais e a nacional é de colaboração, não de subordinação (BA-

RACHO, 1986, p. 50). 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise das características gerais do federa-

lismo, pode-se afirmar que o caso brasileiro é de um federalismo 

nominal, já que embora revele, na prática social, um comporta-

mento às vezes descentralizado contraria o que a maioria dos 

constitucionalistas defende a respeito da organização vertical do 

poder no Estado brasileiro. Diverge, na verdade, de uma tradição 

constitucional iniciada na última década do século XIX, quando 

se firmou constitucionalmente, em 1891, que, embora já hou-

vesse um decreto de 1889 determinando que o Estado brasileiro 

fosse uma república federativa, o Brasil organizava-se sob o 

princípio federativo. No entanto, a divergência parece proceder 

e tem por finalidade contribuir para a construção de um consti-

tucionalismo brasileiro baseado nas peculiaridades brasileiras, 

sem que sejam importados modelos e teorias, normalmente eu-

ropeias e estadunidenses, prontos e que se force uma adequação 

muitas vezes impossível entre teoria e prática. 

É fundamental não confundir federalismo com descen-

tralização. É possível que Estados que não se organizem sob um 
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regime federativo sejam descentralizados e se componham por 

unidades constitutivas. O Estado autonômico espanhol é um 

exemplo de como isso é possível: visto como o Estado mais des-

centralizado do mundo, mais que os Estados federativos, ele se 

organiza sob um unitarismo altamente descentralizado. No en-

tanto, toda essa descentralização não permite que se afirme que 

se trata de um Estado federativo. 

Isso porque o federalismo supõe, além de descentraliza-

ção, também competitividade sadia e atuação intergovernamen-

tal cooperativa com tomada de decisões compartilhada, e não 

apenas a possibilidade de cada parte constitutiva tomar suas de-

cisões isoladamente. Enfim, federalismo depende de laços de so-

lidariedade na busca de interesses comuns, como é o caso do 

desenvolvimento nacional. Daí a raiz etimológica de federal (fo-

edus) como um contrato, um contrato social entre partes consti-

tutivas que, abrem mão de suas soberanias individuais para com-

partilharem uma única soberania, porém mais forte e fortalecida. 

Essa solidariedade, no entanto, não existe no Brasil. Do 

ponto de vista da cultura política, que, opcionalmente, não foi 

aqui adotado, a sociedade brasileira é caracterizada por um pro-

fundo individualismo que decorre de uma ausência de cultura 

cívica que resulta numa concepção falha da liberdade sem a con-

trapartida do dever (CARVALHO, 2005, pp. 284-285). Isso re-

sulta de falta de identidade entre o brasileiro, a cidadania e as 

instituições que teoricamente fazem parte da sociedade em que 

se vive. 

O foco do presente trabalho recaiu sobre uma análise teó-

rico-política, vale dizer, baseada na teoria do federalismo como 

adotada na Ciência Política. Analisando-se uma a uma das ca-

racterísticas essenciais, é possível perceber que há uma tentativa 

de adotar o federalismo, mas que, no entanto, não passa de tinta 

sobre papel. Isso porque, no fim das contas, o federalismo é sim-

plesmente nominal, e isso por vários fatores. Não apenas por ha-

ver uma clara ingerência, permitida pela Constituição de 1988, 
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na organização tanto dos Estados-membros quanto dos Municí-

pios, mas também por haver uma ampla gama de dispositivos 

constitucionais que inviabilizam o federalismo cooperativo que 

se quis implantar no país. Também integram esse rol de motivos 

a falta de representatividade direta dos Municípios tanto no Le-

gislativo federal quanto no Legislativo estadual, a falta de legi-

timidade municipal para propor emendas à Constituição de 

1988, bem como a repartição altamente centralizadora de com-

petências. Logo, pode-se afirmar que não há claramente equilí-

brio algum e que a cooperação intergovernamental se apresenta 

muito prejudicada, na medida em que os governos subnacionais 

dependem muitas vezes de normas produzidas e de decisões to-

madas pelo governo central, determinando a existência de um 

“cooperativismo autoritário” (OLIVEIRA, 2010, p. 106). 

Há, efetivamente, um receio em admitir que, na prática, 

o Estado brasileiro é unitário, como se a admissão tornasse, de 

súbito, o constitucionalismo brasileiro ultrapassado, ou, ao me-

nos, não moderno ou não atento a alguma tendência no constitu-

cionalismo mundial. No entanto, ainda que uma análise teórico-

política demonstre que o Brasil não passa de um Estado unitário 

com algum nível de descentralização, a teoria constitucionalista 

prefere atentar e considerar válida a verdade que a caneta do 

constituinte imprimiu no registro constitucional, desde os tem-

pos de Rui Barbosa, de que o Brasil adota um modelo federativo, 

que, embora desmentido pelo próprio registro constitucional e 

pela prática social, é ainda repetido como sendo efetivo. 

A conclusão é, então, de que o Estado brasileiro é de um 

tipo unitário descentralizado. O que é possível, já que um Es-

tado unitário pode se dividir administrativamente e até dotar 

suas partes constitutivas de autonomias, descentralizando-se. 

Portanto, não há que se confundir descentralização com federa-

lismo, nem ampla autonomia com federalismo. E, mesmo que se 

fale em modelos distintos de federalismo, há que observar que 

previsões, mesmo normativas, nem sempre se concretizam na 
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prática, de modo que para um Estado seguir o princípio federa-

tivo há que estar presentes as características básicas do modelo 

federal, todas, especialmente o relacionamento intergoverna-

mental de tipo cooperativo. 

Assim, o pacto federativo brasileiro e a adoção do prin-

cípio federativo são tão somente nominais, resultando em uma 

previsão constitucional que é assaltada pelas próprias Constitui-

ções brasileiras, desde 1891, ou, com um pouco de otimismo, 

desde a Reforma Constitucional de 1926, quando começou um 

forte movimento de centralização tanto de bens quanto de com-

petências, legislativas e materiais, na União, em detrimento das 

demais partes constitutivas, cujos bens e competências passaram 

a ser cada vez mais residuais, ou, também numa linguagem oti-

mista, reservados. Na Constituição de 1988 o boicote ao Estado 

federativo é talvez o maior da história constitucional brasileira. 

Primeiro, pela má distribuição de competências, em que as nor-

mas e decisões gerais ficam sob a tutela da União, dependentes 

de leis federais, que também são nacionais. Segundo, pela lerda 

implantação do federalismo cooperativo, que tem, em pleno sé-

culo XXI, uma existência ainda muito tímida. 

Portanto, apesar de não ser possível afirmar categorica-

mente que a prática federativa brasileira é quase inexistente, não 

há equívoco algum em se apontar que são poucas as práticas de 

gestão intergovernamental cooperativa no país, caracterizando-

se o Estado muito mais honestamente como de tipo unitário des-

centralizado, que federativo. Daí se poder afirmar que a natureza 

peculiar do federalismo brasileiro é a de que o Estado brasileiro 

é de tipo unitário descentralizado. 
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