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– Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos

[Mateus 5:6]
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RESUMO

Inicialmente, verificam-se os três elementos que toda corporação que se pretenda um
Estado deve contar, a saber, povo, território e governo. Averiguam-se conceitos afins,
como Nação, população e pátria; as teorias diversas sobre o território estatal; e o poder de
governo, demonstrando que a soberania não é elemento constitutivo do Estado, mas apenas
uma qualidade desse poder. Os Estados se organizam de uma forma particular, de acordo
com circunstâncias específicas. Apesar disso, é possível agrupá-los, conforme apresentem
predicados semelhantes, sob as formas unitária, federal ou regional. É examinado primeiro
o Estado unitário, que representa a forma mais centralizada, comprovando-se que ele
comporta descentralização de cunho estritamente administrativo, por meio das autarquias.
Por ser a forma mais corriqueira de Estado, adotada pela maioria dos Estados nacionais
modernos, são estudadas junto dele as uniões de Estado. Na seqüência, procede-se à
constatação do surgimento da Federação. Também são apreciadas as principais teses sobre
o federalismo e as peculiaridades de uma Federação, especificamente as leis de autonomia
e de participação e a existência de uma Corte Constitucional. O Estado regional é
inspecionado pela análise da organização política da Espanha e da Itália, observadas as
características das Comunidades Autônomas e das Regiões, fazendo-se breve comentário
sobre o regionalismo português. Explora-se o federalismo cooperativo para, em seguida,
tratar-se do regionalismo brasileiro, mostrando como aquele consolidou este. Finalmente, é
exposto o federalismo regional, potencial solução para as desigualdades regionais do
Brasil.

Palavras-chave: Estado. Unitarismo. Federalismo. Regionalismo. Federalismo
regional.
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ABSTRACTS

Initially, are verified the three elements that each and every corporation that intends to be a
State must have, namely, people, territory and government. The concepts alike are
inquired, such as Nation, population and patria; the different theories about State territory;
and the power of government, demonstrating that sovereignty is not a constituent element
of the State, but only a quality of that power. The States organize themselves in a particular
manner, accordingly to specific circumstances. Nevertheless, it is possible to group them,
in compliance with presenting similar attributes, under the unitary, federal or regional
form. It is examined the unitary State first, which represents the most centralized form,
being averred it bears strictly administrative decentralization, trough autarchies. Once
being the most common form of State, adopted by the majority of the modern national
States, besides it the unions of States are studied. In the sequence, it is testified the rise of
the Federation. The main thesis on federalism and the peculiarities of a Federation are also
taken in account, specially the laws of autonomy and participation and the existence of a
Constitutional Court. The regional State is inspected through the analysis of the political
organization of Spain and Italy, noticed the characteristics of the Autonomous
Communities and of the Regions, making a brief commentary on the Portuguese
regionalism. It is explored the cooperative federalism to, directly afterwards, deal with the
Brazilian regionalism, showing how the former consolidated the latter. Finally, it is
exposed the regional federalism, potential solution for Brazil’s regional inequalities.

Keywords: State. Unitarism. Federalism. Regionalism. Regional federalism.
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INTRODUÇÃO

Segundo De Maistre1, o homem se encontra condenado, para todo o sempre,

pelo pecado original, e possui apenas o poder de obedecer cegamente, estando situado em

uma ordem cósmica fruto da vontade divina, do que sua liberdade não é mais do que uma

ilusão, sendo ele um instrumento de Deus.

O estado de sociedade não poderia derivar de um acordo entre os homens, de

um contrato primitivo por eles firmado, por ser isto impossível. Sobre o estado de natureza,

o próprio termo natureza é um daqueles vocábulos abstratos dos quais se abusam. É desejo

do Criador que a sociedade exista, e o homem é necessariamente associado e governado,

do que sua vontade não participa da constituição da sociedade.

Havemos, porém, que refutar o pensamento de De Maistre. Caso Deus não

exista, o que admitimos tão-somente e apenas por hipótese, para aperfeiçoamento do

raciocínio, a sua teoria padece instantaneamente, não necessitando esta conclusão de

qualquer explicação.

Não duvidamos da existência de Deus. Como alguém poderia duvidar dEle, ao

contemplar o mar? Nossa imaginação não conceberia algo tão maravilhoso, o que só

reforça nossa crença em Sua presença. Ainda assim, chegamos à mesma conclusão do

parágrafo anterior, pois temos de levar em consideração o fato de que nos foi dado o livre

arbítrio, significando que Deus deixa a cargo dos homens decidir quanto aos assuntos

mundanos, e entre estes certamente se encontra a sua organização política e social.

Seja por um impulso associativo natural, seja por firmar um contrato pelo

reconhecimento de suas vantagens, o homem vive em sociedade. É dentro dela que se

desenvolve, praticando todos os atos necessários à sua sobrevivência e aqueles que visam

lhe dar uma existência mais digna. Por estar em contato com outros iguais, rapidamente

surge a necessidade de uma organização para coordenar os conflitos que se desenrolam na

sociedade e una a todos na busca da felicidade geral. Esse mecanismo é o Estado.

A primeira das formas de Estado é o unitário, único que fora conhecido por

séculos, o que fez crer ser a soberania um elemento essencial para caracterizar um Estado,

1 Cf. GALIZIA, Mario. La teoria della sovranità: dal medio evo alla Rivoluzione Francese. Milão: Dotta.
A. Giuffrè, 1951, p. 500 e ss.
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surgindo na Europa ocidental por oportunidade da centralização do poder político pelos

reis em sua luta contra a Igreja e os senhores feudais. Tendo no cerne de sua origem um

processo centrípeto, o Estado unitário apresenta uma centralização que nenhuma das outras

formas, em teoria, comporta. Dado, entretanto, os inconvenientes do centralismo

excessivo, os Estados unitários em geral promovem uma desconcentração administrativa,

aproximando a máquina pública dos cidadãos.

Foi o espírito conciliador que deu ao mundo a segunda forma de Estado. Para

obterem uma união suficientemente forte e duradoura entre os Estados da América do

Norte, recém-independentes da Inglaterra, criaram seus arquitetos o que veio a ser

denominado de Federação em uma acepção diferente da então existente. Essa união de

Estados assegurava a cada um de seus membros ampla autonomia, ao mesmo tempo em

que criava uma estrutura forte o suficiente para levar adiante a realização de esforços que

individualmente nenhum deles seria capaz.

Essa forma se mostrou adequada e preferível a Estados de grandes dimensões,

em que cada porção do território tem características próprias, demandando a autonomia

administrativa e legislativa, a ser complementada pela judiciária. A distância é fator

relevante, já que seria muito incômodo forçar as pessoas a se deslocarem milhares de

quilômetros para resolverem problemas cuja solução pode ser oferecida em suas

vizinhanças. Rússia, Canadá, Brasil, Austrália, Argentina e México são Estados dotados de

imensa área territorial que optaram pelo federalismo.

Diversos critérios foram propostos para se saber se um Estado era federal,

implicando a negativa ser unitário. Por muito tempo, os doutrinadores não vislumbraram

outras formas de Estado que não essas duas. Por isso, quando proposto o Estado regional

por Ambrosini, muitos se apressaram em enquadrá-lo como unitário ou federal, refutando a

nova espécie. A sua adoção pela Itália e a posterior retomada pela Espanha provaram se

cuidar de um tipo estatal próprio, intermediário, no qual são estabelecidos elementos de

descentralização política.

Dentro desse quadro de formas de Estado, o Brasil se deslocou de Estado

unitário, no Império, para federal, na República. O federalismo brasileiro teve sua

expressão máxima durante a República Velha, a partir da qual se iniciou um processo de

centralização que encontrou seus ápices no Estado Novo e na ditadura militar. Nesta, a

autonomia estadual foi mantida no Texto Constitucional, sendo apenas aparente, em
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decorrência da profunda dependência dos Estados para com a União, criando o paradoxo

de um federalismo meramente formal.

Se os Estados não possuíam força para se fazerem escutar em Brasília nesse

período, o mesmo não se pode dizer das Regiões. Estas, unidas por vínculos sociais,

culturais e econômicos que a atuação planificada federal realçou, representavam a

totalidade dos Estados que congregavam, dispondo da força política que era negada a estes.

As Regiões não eram uma realidade jurídica, mas dispunham de poder de fato. Ante as

desigualdades regionais e a fraqueza dos Estados, passou-se a defender o federalismo

regional como a pièce de résistance contra a centralização ditatorial.
A redemocratização trouxe consigo uma nova Constituição, que restaurou a

autonomia estadual, ainda longe da que existiu no passado, mas consideravelmente maior

que a do regime de exceção. Não consagrou o federalismo regional, meio hábil para

dissipar definitivamente as desigualdades, observando as diferenças regionais, mas

reconheceu a Região como instrumento administrativo para tanto.

Cada sociedade se estrutura de forma diversa. Assim, várias também são as

formas pelas quais se estruturam os Estados, não havendo jamais um que seja exatamente

igual ao outro. A diferença não impede que apresentem semelhanças, e, por causa da

necessidade humana de proceder a classificações que facilitem a compreensão dos

fenômenos, é que os Estados são agrupados de acordo com suas características gerais, tal

como apontado.

Portanto, para melhor conhecer o fenômeno da organização política humana, é

necessário conhecer essas estruturas tidas por lugares-comuns e estabelecer conceitos

precisos e bem definidos que lhes estejam intimamente relacionados, desfazendo-se

imprecisões terminológicas, no que o conhecimento de anteriores formulações teóricas a

respeito desempenha papel relevante. Igualmente, é preciso verificar o lastro real dessas

teorias, o que é feito por meio dos exemplos ofertados pelos diversos Estados.

Com base nessa premissa e no conceito de Estado como “a corporação de um

povo, assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando”2,

urge sejam analisados os elementos componentes do Estado, para em seguida serem

2 JELLINEK, Georg, apud BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros: 2001, p. 67.
Rememorando a famosa proposta de Bastiat, de pagar o prêmio de cinqüenta mil francos para aquele que
definisse satisfatoriamente o Estado, cita o professor Paulo Bonavides esse conceito, que seria digno do
prêmio.
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estudadas suas formas unitária, federal e regional. No caso desta última, além do estudo

sobre a Espanha e a Itália, Estados regionais por excelência, cumpre tratar do federalismo

regional, solução política que constitui ferramenta original na luta contra as desigualdades

regionais brasileiras, e do federalismo cooperativo, que desempenhou importante papel

nessa direção.
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2 O ESTADO

2.1 Povo

Todo direito, necessariamente, é exercido por alguém, e tem como destinatário

as pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas. Utilizar o termo ‘pessoas’ de forma indistinta,

porém, nada acresce à Ciência Política e ao Direito Constitucional, em razão da

multiplicidade de aspectos por meio dos quais elas são visualizadas, o que enseja outras

terminologias mais acuradas. O contrário contribui sensivelmente para a estagnação

científica.

A escola francesa da soberania nacional visualiza o povo sob dois prismas, o

primeiro tendo o povo como soberano, isto é, como sujeito do direito público de soberania,

e o segundo como objeto da atividade política do Estado; ou seja, o povo é tomado como

Nação, sendo aí o titular da soberania, ou como o conjunto de súditos, massa sobre a qual é

exercida a autoridade estatal, respectivamente. Refuta-se aí a tese que amparou a

monarquia absoluta moderna, de oposição entre o soberano e o povo, já que o povo seria

ele mesmo, na qualidade de Nação, detentor da soberania.

Mesmo a escola alemã, para a qual o Estado é uma corporação distinta de seus

elementos constitutivos, sendo-lhe a Nação um órgão, admite a dicotomia dos indivíduos

perante o Estado, apresentando-se tanto como cidadãos, pelo que participam da política e

podem fazer valer seus direitos, quanto como súditos.

Ambas as concepções são de cunho metafísico, por se ampararem na idéia de

uma entidade abstrata titular da soberania. A idéia da escola francesa tendo o povo como

essa entidade, enquanto Nação, e a escola alemã o substituindo pelo Estado como sujeito

de direito.

Considerando-se a Nação não como um sujeito de direitos e sim como

ambiente de convivência harmônica dos diversos interesses, ter-se-ia simplesmente que “o

Estado é a nação encarada do ponto de vista de sua organização política”3. Mesmo sob essa

óptica objetiva, manter-se-ia a verificação do povo enquanto cidadãos e enquanto súditos.

3 LIMA, Eusebio de Queiroz. Theoria do Estado. 3 ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1939, p.
195.
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Na qualidade de cidadãos, é o povo o realizador de uma função do Estado, e na de súditos,

é massa governada.

É comum a idéia de que o conjunto dos indivíduos reunidos em Nação forma

um todo político, os governados, povo, subordinado ao governo, “um corpo de associados

que vivem sob uma lei comum e representados pela mesma legislatura”4. A alguns cabem

as funções de governo (deputados, chefes de Estado etc.), enquanto a todos que reúnam

certos requisitos, toca a função eleitoral, ou seja, a todos os cidadãos possuidores de certa

capacidade, teoricamente, cabe o voto, e sendo por suposto o sufrágio universal, o conceito

de povo quase se confunde com o de corpo eleitoral. A Nação seria então a massa total dos

governados, embora não se confunda com o corpo dos eleitores, por mais amplo que este

possa vir a ser. Estes não são órgãos de governo, por não serem um poder ativo de mando,

mas um poder de reação aos que mandam, sendo eleger uma atividade típica dos

governados e não dos governantes.

Não conseguimos conceber Nação como o corpo de governados. Este também

não é o povo, é a população. Até mesmo porque um brasileiro que se encontre no

estrangeiro, sem que possua quaisquer bens no Brasil, em praticamente nada se submete à

legislação brasileira, o que sói ocorrer quando a legislação alienígena assim determinar,

quando se encontrar nos consulados etc., mas não deixa de pertencer à Nação brasileira, e

porque o estrangeiro no Brasil se submete às leis brasileiras, sem que com isso integre esta

Nação ou tenha um especial vínculo jurídico com o Estado brasileiro, o que está de acordo

com a idéia de Estado como corporação territorial. A idéia do Professor Catedrático

Eusébio de Queiroz Lima de que “as pessoas extranhas á corporação nacional, alheias ás

necessidades e aos sentimentos communs, embora accidentalmente se encontrem dentro

dos limites territoriaes do Estado e por isso mesmo estejam subordinadas á sua autoridade

soberana, nem por isso fazem parte do povo governado”5 só tem sentido na medida em que
se identifica povo governado com Nação.

A população, portanto, é critério numérico, que leva em conta tantos quantos se

submetam à jurisdição brasileira por se encontrarem em seu território, desconsiderando

assim os casos de aplicação extraterritorial da lei brasileira. É apenas por exceção que se

4 Esta foi a colocação de Sieyès logo após perguntar “o que é uma nação?”, in SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A
constituinte burguesa: qu’est-ce que le Tiers État? 4 ed. Organização e Introdução: Aurélio Wander Bastos.
Prefácio: José Ribas Vieira. Tradução: Norma Azevedo. Rio de Janeiro; Lumen Juris, 2001, p. 4.
5 LIMA, Eusebio de Queiroz.Op. cit., p. 197.
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excluem aqueles que estão de mera passagem no Estado (a exemplo dos turistas) de sua

população – mas não da sujeição ao seu ordenamento jurídico –, o que se coaduna com as

necessidades do poder público de planejar sua atuação. A prática mostra o acerto dessas

afirmações, pois a qualquer estrangeiro se aplica a lei penal do Estado em que se encontre,

e isto não implica que faça parte do povo deste ou de alguma Nação que neste habite. Bem

assim, também lhes beneficia a proteção do direito – desde que não restritas aos eleitores –,

caso dos Direitos humanos e das prescrições de Direito Civil.

Inconfundíveis os conceitos de Nação e de Estado. Este diz respeito a critérios

políticos e jurídicos, como não poderia deixar de ser a uma organização humana de cunho

racional. Para se chegar a esta conclusão, é irrelevante que os homens tenham constituído o

Estado pelo contrato social ou por uma determinação inata, pois o Estado sempre será

organizado de forma racional, independentemente da teoria que se adote acerca de seu

surgimento. Isto fica bem claro quando se pensa na existência das burocracias

administrativas e no estabelecimento de âmbitos de atuação destas em todas as formas e

tipos de Estado.

Nada obsta a que sob um mesmo Estado convivam diversas nacionalidades,

que constituem único povo, tal como se pode verificar na Rússia. Evidentemente, a cada

Nação não corresponde um Estado, embora seja esse um desejo historicamente

demonstrado pelas Nações, idéia denominada princípio das nacionalidades, que esteve em

voga nos tratados de paz da Primeira Guerra Mundial, responsáveis pelo surgimento de

vários Estados europeus.

Em se seguindo a idéia de Bluntschli de terem as Nações o direito de cada qual

constituir um Estado, torna-se correta a afirmação de que o Estado é a Nação politicamente

organizada, e surge aí o Estado nacional. Por isso, essa definição não vale para todo e

qualquer Estado, mas apenas para o Estado nacional, e apenas este, para Mancini,

Professor de Direito Internacional da Universidade de Turim, é eterno, enquanto que

aquele Estado que não coincidir com a Nação é transitório.

Essa pretensão de formar novos Estados em consonância com o nacionalismo

já era considerado como uma ameaça pelo Gabinete das Relações Exteriores da Áustria,

que em 1855 enviou uma circular aos membros do corpo diplomático no estrangeiro

alertando desse perigo, que poderia abalar as fundações da ordem dos Estados e ameaçar o
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Continente com subversão e caos6. Outrossim, é possível que uma mesma Nação se

espalhe por diversos Estados, tal como se dava entre os italianos e alemães7 antes das

respectivas unificações – a qual se fiou nesse princípio, sob a liderança de Cavour e de

Bismarck –, e mesmo Nações há que não contam com um Estado para chamar de seu,

sendo emblemático o exemplo dos curdos e palestinos.

Como conseqüência do princípio das nacionalidades, surge o direito dos povos

– entendidos na qualidade de Nações – a disporem de si próprios, isto é, de se

determinarem. No âmbito interno, a autodeterminação implica no autogoverno, e do ponto

de vista do Direito Internacional no direito de livre determinação, ou seja, de pertencer a

um Estado de sua escolha, ainda que constituindo um Estado próprio. Segundo Nico

Poulantzas, “uma nação que não conseguiu ainda (sob o capitalismo) forjar seu próprio

Estado não é no entanto uma nação enfraquecida, e não deixa por isso de ter menos direitos

que uma outra possa dispor”8, assumindo para Lênin a autodeterminação como um direito

das Nações de fundar seus próprios Estados, mas não como uma obrigação de o fazer,

subordinando-se esse princípio à luta da classe operária internacional no interesse da

revolução mundial, enquanto que, para os austro-marxistas, a autodeterminação se reduz

simplesmente à autonomia cultural.

Com efeito, o capitalismo favoreceu os movimentos nacionalistas quando de

sua ascensão, por necessitar de mercados consumidores mais amplos. Posteriormente,

porém, tornou-se inimigo do nacionalismo, porque este destruía a unidade de mercado que

havia em Estados multinacionais ao visar à constituição de novos Estados.

O nacionalismo a princípio se pauta por um elemento negativo, criando-se a

identidade nacional mediante a caracterização de um inimigo em comum, como o foram os

franceses e ingleses para os britânicos e os colonizadores europeus para os africanos em

sua luta pela independência no século XX. Atingida certa estabilidade nacional, esse

elemento negativo é substituído pelos valores, pelo modo de vida peculiar daquela Nação,

6 Cf. SCHWARZENBERGER, Georg. Power politics: A study of International Society. 2nd edition. London:
Stevens & sons limited, 1951, p. 53.
7 Rigorosamente, os austríacos também são alemães, entretanto, pelas rivalidades entre a Prússia e o Império
Austro-Húngaro, ela não integrou o Império Alemão quando da unificação. O Anchluss levado a cabo por
Adolf Hitler também não vingou diante da derrota em que redundou a Segunda Guerra Mundial para o Eixo,
mantendo-se a Alemanha e a Áustria definitivamente separadas.
8 POULANTZAS, Nico. O Estado, o poder, o socialismo. Traduzido por Rita Lima. Revisto por Severino
Bezerra. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1980, p. 106.
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cujos membros entendem ser a maneira mais acertada e, às vezes, querem mesmo a impor

aos demais.

Uma das notas do nacionalismo é o irracionalismo, que em casos como o da

Alemanha nazista chegava mesmo às raias da religiosidade. Schwarzenberger9 credita esse

irracionalismo, entre outras razões, ao desenvolvimento das ciências naturais, que tornou

menos atraente as religiões ao homem moderno, o qual, necessitado de alguma fé, acaba

por encontrá-la no nacionalismo, que realiza o Céu e o inferno na Terra. É patente essa

nota do nacionalismo, pois mesmo os socialistas do início do século XX, que teoricamente

se poderia dizer não serem nacionalistas diante da solidariedade internacional que

pregavam entre o proletariado internacional e pelo entendimento que comungavam de

serem as guerras fruto do capitalismo, brandiram as armas em defesa de suas respectivas

Nações na Primeira Guerra Mundial.

Para, enfim, explicitar o que venha a ser a Nação, valhamo-nos de um artifício

comparativo. É sabido que para Savigny a principal fonte do Direito são os costumes, de

forma que há certa estabilidade daquele, já que os costumes, por sua natureza, formam-se

lentamente no seio popular, e, do mesmo modo, modificam-se vagarosamente no correr do

tempo. A Nação também é assim. Forma-se lentamente entre pessoas que compartilham

vínculos sociológicos – dos quais têm consciência –, especialmente uma mesma história e

cultura, do que os mitos e heróis desempenham um significativo papel, estimulando o

nacionalismo. Se deste modo não fosse, dificilmente se haveria dado tanta importância, ao

longo do tempo, às epopéias, como a de Gilgamesh ou a Ilíada, não teriam os portugueses

aguardado por tantos séculos o retorno de Dom Sebastião, que desapareceu na batalha de

Alcácer-Quibir, se é que ainda não aguardam, e certamente Tiradentes não seria figura tão

festejada entre os oriundos da Nação brasileira.

A Nação não é apenas decorrente dos fatos passados, ou do passado em si, ela

exige um querer estar junto, o desejo dos comuns de ter um destino em conjunto, sequiosos

de um futuro uno, e a atuação para tanto, o que leva as pessoas a cooperarem entre si de

um modo diferente do que fariam em relação a outros grupos humanos. Repetimos as

sempre atuais palavras de Renan, que bem ilustram essa noção:

Uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Uma encontra-se no passado; a
outra, no presente. Uma é a posse comum de um rico legado de tradição; a outra,
o consenso atual, o desejo de viver junto, a vontade de prosseguir fazendo valer a

9 Cf. SCHWARZENBERGER, Georg. Op. cit., p. 60.
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herança por todos recebida. O homem, meus senhores, não se improvisa jamais.
A nação, tal qual o indivíduo, é conseqüência de longo passado de esforços, de
sacrifícios, de desenvolvimento. O culto dos antepassados, dentre todos, é o mais
legítimo. Nossos ancestrais nos moldaram o que hoje somo. Um passado
heróico, de grandes homens, de glória (e eu me refiro à verdadeira), eis o capital
social em que se assenta uma idéia nacional. Possuir glórias comuns no passado
e vontade comum no presente; ter realizado grandes obras em conjunto e querer
realizá-las ainda, eis a condição para ser-se um povo.10

Longe de querermos repreender Renan11, há de se notar que, rigorosamente, é

possível verificarmos a formação de um povo sem que seus componentes tenham realizado

grandes obras em conjunto, especificamente quando tratamos de países de imigração. No

caso, os Estados Unidos, por exemplo, receberam – como ainda hoje recebem – imigrantes

de nacionalidades diversas, que não comungam glórias em comum – às vezes mesmo

desavenças, como judeus e árabes –, mas que ao migrarem decidem adotar a Nação

americana como sua, e a ela se integram apenas com a assimilação cultural, que às vezes

sequer ocorre, porém sua inclusão no povo norte-americano depende apenas de obterem a

cidadania, o que sucede diante de um critério eminentemente temporal. Mais gritante foi a

grande naturalização ocorrida no Brasil quando do advento da República, sendo possível a

diversos estrangeiros se tornarem brasileiros, integrando este povo, sem que com isso

fossem necessariamente parte desta Nação.

A questão diz respeito a uma diferença bastante sutil que divisamos entre povo

e Nação. O primeiro diz respeito sempre ao momento atual, e o segundo ao legado

histórico12. Isto não significa, reste claro, que o aspecto histórico é irrelevante para a

caracterização de um povo. Ao contrário, o povo também surge no correr dos tempos, na

luta para se constituir um Estado, e a mudança dos indivíduos que o compõem não o

extingue, pois deve ser levado em consideração como uma coletividade, que formalmente

não varia perante o Estado, já que se conserva o sistema jurídico. Em função disso é que se

pode dizer que o Estado é uma corporação, contrapondo-se às demais instituições “que não

10 Renan, apud NETTO, Pedro Salvetti. Curso de Teoria do Estado. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 146.
11 De fato, a lição de Renan é irretorquível se se considerar a igualação entre os conceitos de povo e de Nação
que ele faz.
12 Embora de forma incidental, cremos encontrar respaldo na doutrina de Paulo Bonavides, quando o Emérito
Professor diz que: “Mais do que o povo, que resume apenas a responsabilidade e o destino de uma hora que
flui, a nação – soma e herança de valores – tem compromisso com a história; porque afirma em seu nome o
presente e o passado, do mesmo passo que prepara o porvir, repartido este entre apreensões e esperanças,
aspirações e sobressaltos.” (in Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros: 2001, p. 84)
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são constituídas por pessoas que sejam seus membros, mas que existem em proveito de

estranhos, que são apenas seus destinatários”13.

Forçosamente, chegamos à mesma conclusão anteriormente esposada. O

imigrante, por passar a ter domicílio no território de dado Estado, mostra-se desejoso de a

ele se integrar – o que não perde o sentido ainda que se tenha em consideração aqueles

transferidos por suas empresas, pois foi decisão sua aceitar a mudança, sempre lhe cabendo

o desligamento, podendo-se dizer que sua vontade de se integrar aí é, ao menos, ficta, para

não invalidar o raciocínio –, passando a ser parte de sua população, submetendo-se ao seu

governo naquele dado território. Com o passar do tempo, sua integração pode vir a ocorrer

juridicamente de forma definitiva, pelo que as legislações reconhecem o instituto da

nacionalização, que entre seus requisitos conta com o decurso de lapso temporal razoável,

hábil a que o estrangeiro se incorpore ao povo que adota. Tem ele aspirações similares

quanto aos rumos e papéis daquele Estado, já que a ele se subordina e dele se beneficia. É

natural, portanto, que a ele venha a se vincular de forma similar àqueles ali nascidos, por

intermédio da cidadania.

Há um conceito restrito e um amplo de cidadão. Pelo primeiro, cidadão é só

aquele que vota, que está no gozo de seus direitos políticos, e pelo segundo, todos os que

se encontram ligados, por laço originário ou derivado de nacionalidade, a determinado

Estado, liame este que é de cunho jurídico, e que determina o povo. Portanto, povo é o

conjunto de pessoas ligadas a um determinado Estado pelo vínculo de cidadania,

independentemente de viverem ou não em suas fronteiras. O cidadão de um Estado é dito

ter a nacionalidade deste, ainda que efetivamente não pertença a nenhuma Nação ali

vivente, o que demonstra a grande confusão que fez entre os conceitos ao longo dos

tempos, especialmente decorrente da errônea identificação entre povo e Nação, redundando

em terminologias às vezes imprecisas.

Estabelece a cidadania, assim, um elo institucional e a princípio perpétuo entre

as pessoas e o Estado, e deve ser reforçada a idéia de que tal ligação não implica

necessariamente submissão à autoridade desse Estado, embora lhe seja um traço normal, já

que o cidadão pode se encontrar em território de outro Estado o qual não admita a

aplicação de legislação estrangeira, tal como anteriormente explicado. Se se admitisse que

13 ROMANO, Santi. Princípios de Direito Constitucional geral. Tradução de Maria Helena Diniz. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 67.
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o povo é a massa de governados, de pessoas que em face da cidadania se submetem

permanentemente ao Governo de um Estado, obrigatoriamente se teria de reconhecer que a

soberania é sempre exercitável alhures, nunca se limitando ao território de seu detentor,

enquanto se sabe que não podem coexistir duas soberanias atuando sobre um mesmo

espaço físico, dado seu caráter de poder supremo. No entender de Biscaretti di Ruffia14, os

cidadãos se submetem ao Estado ratione personae, e os estrangeiros ratione territori, pelo
que estes seriam súditos temporais. Acertada a ilação, pois o vínculo de cidadania é

eminentemente pessoal, acompanhando a pessoa onde quer que se encontre.

Esse elo pode ser originário ou derivado, quando decorra do nascimento ou

seja adquirida em função de ato do particular ou do Estado, respectivamente. No caso da

cidadania originária, há dois critérios utilizados para que se aufira esta, quais sejam, o ius
sanguinis e o ius soli. O primeiro se relaciona à origem, à procedência da pessoa, que se
torna cidadão em face de um antepassado seu – imediato ou não – ser titular daquela

mesma cidadania. Suas origens remontam à Antigüidade, pois, uma vez que a base das

cidades gregas e de Roma era a família, e que tinham elas um caráter expansionista, era

natural a adoção de um critério que prestigiasse a origem familiar. Quem era filho de

romanos, não importava onde nascesse, romano seria. O segundo leva em consideração o

lugar do nascimento. É nacional de um dado Estado todo aquele que nascer em seu

território, salvo as exceções previstas na legislação pertinente. Com o advento do

Cristianismo, pôs-se na berlinda o ius sanguinis – que veio recuperar espaço com o

jusnaturalismo e o princípio das nacionalidades –, já que “todos eram filhos de Deus, ainda

que não lhes corresse nas veias o mesmo sangue; se tivessem nascido em terras de Roma,

terras de Deus, não se compreendia não fôssem cidadãos romanos”15. Esse ideário cristão

foi adotado pelos franco-germanos e pelos anglo-saxões, tendo se desnaturado no quadro

do Feudalismo, passando as pessoas a pertencerem às terras onde nascessem, critério que

dominou toda a Idade Média.

O ius soli é normalmente adotado por Estados de forte histórico imigratório,
como os Estados Unidos16, enquanto o ius sanguini se adota naqueles que forneceram esses
contingentes migratórios, como a Itália. Nada impede, como ocorre no Brasil, que se adote

um dos critérios e que se prevejam exceções a ele, fazendo-se concessões ao outro. A

14 Cf. RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Derecho Constitucional. Prologo y notas bibliograficas de Pablo Lucas
Verdú. Traducción por Pablo Lucas Verdu. Madrid: Tecnos, 1973, p. 106.
15 JACQUES, Paulino. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 312.
16 Por força da Emenda Constitucional n.o. 14.
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cidadania derivada é adquirida em conformidade com a legislação de cada Estado, que

adota os critérios para tanto que entende devidos, mais comumente a longa permanência do

estrangeiro em seu território ou mesmo relações familiares, caso do ius comunicatio,
quando a mulher adquire a cidadania de seu esposo em função do casamento.

A principal diferença a se assinalar entre povo e Nação, desta forma, é que o

primeiro conceito tem natureza eminentemente jurídica, enquanto o segundo é conceito

sociológico. A identificação dos conceitos, ocorrida no século XVIII, não tem mais razão

de ser, de ter validade, “desde a carreira duvidosa do conceito de nação durante o

nacionalista séc. XIX”17. Deve ser ressaltado que não é possível se falar em um número

mínimo de indivíduos para se caracterizar um Estado, sendo óbvia a necessidade de

pessoas suficientes para lhe dar vazão, permitindo-lhe ser aquilo que se propõe, uma

organização política dotada do poder supremo sobre as pessoas localizadas em um dado

território. Infactível, pois, que um só indivíduo constitua um Estado, ridículo a que se

propôs Harden Hickey18, em 1894, na Ilha de Trindade, ao adotar o nome de Jácomo I e

publicar uma Constituição. Bem assim, não cabe se falar em um número máximo, o que

seria tolher o aumento espontâneo da população ou forçar a divisão do Estado de forma

arbitrária.

Mancini19 chegou a classificar os fatores que contribuem para se formar uma

Nação, que seriam, para ele, naturais, históricos e psicológicos, sendo esta última categoria

a principal. Uma mesma Nação pode ser composta de diferentes raças, como a brasileira20,

ou várias Nações distintas podem professar a mesma língua e religião, como ocorre entre a

maioria dos países latino-americanos, mas sempre seus integrantes hão de ter uma

consciência nacional, sem a qual não haverá a Nação.

O critério da raça foi utilizado pela doutrina nacional-socialista alemã como

identificador da Nação, não obstante essa teoria preceda ao surgimento do nazismo.

17 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3 ed. S.L.: Max Limonad,
2003, p. 52.
18 Cf. GROPPALI, Alexandre. Doutrina do Estado. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 116.
19 Cf. GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 112.
20 O exemplo dado por Groppali para uma Nação conjugando várias raças era a Iugoslávia. Cremos,
entretanto, que a Iugoslávia não se presta para tanto, pois as diversas nacionalidades que outrora compunham
o povo iugoslavo buscaram cada qual sua independência tão logo tiveram a chance, tal como o fez
recentemente o Kosovo, mostrando uma falta de interesse em permanecerem unidos, que seria essencial para
caracterizar uma Nação. O caso brasileiro é bastante peculiar, constituindo-se uma única Nação de várias
raças distintas que em conjunto com outras Nações – as indígenas – forma um só povo, convivendo
harmoniosamente.
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Utilizando um determinado dado para identificar a Nação, é de se dizer que essa corrente

de pensamento é objetiva. Na Itália e na França, por sua vez, adotou-se uma concepção de

natureza subjetiva, congregando elementos psicológicos – a consciência nacional – e

voluntaristas – a vontade acorde dos membros. A unidade de estirpe, natio quia nata, é
critério altamente insuficiente e inadequado para se caracterizar uma Nação, dada a

miscigenação que se opera ao longo dos tempos, não havendo raça pura.

Por fim, não se há de tomar por idênticos os conceitos de Nação e de Pátria.

Antigamente, não costumava haver grande mobilidade geográfica. Vivia-se onde se nascia,

e esse lugar era o lar dos antepassados, dos pais, “e desde o tempo dos romanos, dizia-se às

pessoas que era gracioso e honrável morrer por sua patria”21. Na Idade Média, a princípio,
enfraqueceu-se esse sentimentalismo pelo lugar de nascença, substituído pela lealdade à

tribo, para depois se lho reafirmar. Essa mudança durante o Medievo tem por marco a

decretação, pelo Papa Honório III, em 1240, da indivisibilidade do reino, tal qual a

diocese, servindo a Coroa como elemento de união da pátria. A partir daí, foi se fixando o

entendimento de que os governantes podem se suceder, mas a pátria permanecerá. Um

judeu nascido e criado na Argentina pertence à Nação judaica, mas tem por pátria esse

Estado sul-americano, onde veio ao mundo e viveu, ali estando as suas memórias, que o

afeiçoam àquele espaço geográfico e, conseqüentemente, a tudo o que com ele se

correlacionar. Com o surgimento dos Estados nacionais, passou a coincidir cada vez mais a

terra dos antepassados, a patria, com o lugar em que está a respectiva Nação, pelo que o
amor ao chão passa a se vincular tanto às recordações do passado quanto a ser este o lugar

em que se assenta a Nação.

É preciso também não se confundir o patriotismo com os critérios de aferição

de nacionalidade. Aquele tem relação intrínseca com sentimentos em relação ao lugar de

nascimento, estes com critérios que vinculam juridicamente uma pessoa a determinado

Estado. Obstáculo nenhum há para que sob uma mesma pátria, haja diversas Nações.

Aplica-se aí o mesmo raciocínio pertinente à relação entre Estado e Nação, com a

diferença de que a pátria é o Estado de nascimento e não necessariamente a cidadania de

um indivíduo indica sua pátria, o que só seria verdadeiro se o único critério de aferição da

nacionalidade fosse o ius soli e não fosse possível a naturalização.
21 DEUTSCH, Karl W. Politics and government: how people decide their fate. 3rd edition. Boston: Dallas:
Geneva: Illinois: Hopewell: New Jersey: Palo Alto: London: Houghton Mifflin Company, 1980, p. 118: “and
ever since the days of the Romans, people have been told that it was sweet and honorable to die for their
patria.”
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Obviamente, por ser o patriotismo um vínculo emocional, é possível que haja

pessoas que não se empolguem quanto ao lugar de nascimento, não se vinculando

afetivamente a ele, pelo que não serão patriotas, mas não deixarão jamais de ter aí uma

pátria.

2.2 Território

O território, de forma simplificada, pode ser conceituado como o âmbito

espacial sobre o qual o Estado exerce o seu poder, sendo considerado elemento sine qua
non para a sua caracterização, existindo uma corrente, minoritária, que entende o território
como elemento externo ao Estado, pressuposto deste. A se seguir rigorosamente a

metodologia científica, não se poderia utilizar o conceito de ‘Estado’ para definir

‘território’, por ser este elemento daquele, já que o elemento definido não pode constar de

sua própria definição. Para corrigir esta distorção, é necessário que se diga ser ele o que

confere a estrutura territorial necessária a uma corporação dotada do poder de Governo.

O grande expoente da tese de ser o território um pressuposto do Estado, uma

condição exterior deste, e não um seu elemento constitutivo, é Donati, que fazia analogia à

relação entre uma pessoa e o solo para demonstrar suas idéias. A despeito de ser este

necessário para o apoio daquela, não era uma parte integrante sua. Igualmente, o território

não seria elemento do Estado.

Donati ainda procura fundamentar sua teoria alegando a existência de Estados

nômades, que mudam continuamente de território, embora se conservando quanto a tudo o

mais, e de Estados sem território, como o fora o ateniense na Antigüidade, quando da

ocupação persa, refugiando-se a população em navios, e o Estado sérvio, ocupado pelo

Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial.

O reproche aos argumentos de Donati foram magistralmente feitos por

Alexandre Groppali, que principia sua crítica explicando a incerteza existente na distinção

entre condição exterior e elemento constitutivo. Os conceitos de causa, condição e ocasião,

anteriormente havidos por distintos, hoje “são considerados como permutáveis sob o
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aspecto de sua existência e simultânea concorrência para a produção de um fenômeno”22,

sendo praticamente a mesma coisa enunciar o território como elemento constitutivo ou

condição exterior. Se correta fosse a idéia de Donati, ela teria de se aplicar também ao

povo, e seria absurdo se imaginar este como condição exterior do Estado.

Os povos nômades, verdadeiramente, não constituem um Estado, justamente

por carecerem de um território. Em suas andanças, sempre se fixam, ainda que

temporariamente, em um dado local, de forma que, mesmo para eles, o território é

indispensável. Ocorre que não possuem um mínimo de território como seu, de forma

definitiva, e sua organização não tem por base os vínculos de subordinação característicos

do Estado, mas sim uma origem em comum.

Logicamente, casos há em que um Estado exerce poder dentro das fronteiras de

outro, como no caso de ocupação militar, quando ocorre uma suspensão da posse do

território pelo Estado vencido. A partir daí, ou a ocupação é temporária, e a situação

anterior eventualmente se restabelecerá, como se supõe acontecerá com o Iraque ora

ocupado pelos Estados Unidos; ou se estará diante de uma anexação, que, a depender do

grau, poderá aniquilar de fato o caráter de Estado do derrotado, quando este se vê privado

de seu território, que passa a pertencer exclusivamente ao conquistador, ou apenas

despojar-lhe da soberania, sem com isso deixar de ser um Estado.

Diferenciam-se, portanto, a ocupação temporária de guerra da perda jurídica e

permanente do território, esta última que elimina o Estado, mas não tem o condão de, per
se, eliminar a Nação cujo território se perdeu. É princípio de Direito Internacional que a
ocupação de fato só se converte em perda jurídica do território com um tratado de paz ou

diante da debellatio do Estado ocupado, que mantém seu território enquanto prosseguir
lutando.

É óbvio que a certeza das relações jurídicas exige o enquadramento do

território, como bem notou Del Vecchio23. Existindo diversos Estados, é preciso que se

delimite no espaço a atuação de cada um deles, evitando conflitos. Em condições normais,

de paz, fazem-se duas exceções ao imperium do Estado, a extraterritorialidade e a

imunidade dos agentes diplomáticos. Aquela diz respeito a se considerar determinados

22 GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 117.
23 In VECCHIO, Giorgio Del. Teoria do Estado. Tradução portuguêsa de António Pinto de Carvalho e
prefácio de Miguel Reale. São Paulo: Saraiva, 1957, p. 31.
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objetos, como os navios de guerra, território de determinado Estado, mesmo quando

encontrados em mares territoriais de outro. Esta, dependente da reciprocidade, confere

vantagens aos diplomatas com o intuito de melhor exercerem suas atividades.

O poder de imperium que o Estado exerce no território, ainda que

indiretamente, não se confunde com a propriedade tal como entendida no direito privado,

um ius utendi, fruendi et abutendi. No entanto, é possível que o Estado seja proprietário de
bens que não se encontrem afetados a utilidades públicas, seja o uso público ou o uso

especial, e que assim são denominados pelo Código Civil brasileiro de bens dominicais24,

havendo a possibilidade de que terrenos se enquadrem nessa categoria. Nesse caso, atua o

Estado como se particular fosse, sujeito ao Direito Civil ordinário, salvo disposições

especiais da lei.

Uma questão de capital importância diz respeito à extensão do território.

Claramente se reconhece que ele abrange a terra firme e as águas aí contidas, o espaço

aéreo, o subsolo, o mar territorial e a plataforma continental, mas para alguns deles se tem

encontrado dificuldades em definir os limites.

Os romanos, ao estatuírem até onde seguia o território, no tocante ao espaço

aéreo e ao subsolo, estabeleceram a regra de sua extensão usque ad sidera e usque ad
inferos. O território, então, era, do ponto de vista tridimensional, cônico, com o vértice no
centro da terra e se ampliando sem limites. Tem-se convencionado que o subsolo se

estende até onde haja possibilidade de aproveitamento, e o espaço aéreo até onde exijam as

necessidades de defesa. Contudo, em razão do estágio atual de desenvolvimento bélico, o

limite do espaço aéreo de um Estado efetivamente se estenderia de forma indefinida, sendo

insuficiente o critério de defesa, que é análogo ao brocardo terrae potestas finitur ubi
finitur armorum vis, outrora usado para delimitar o mar territorial.

A convenção de Chicago, de 1944, estabelece a permissão de trânsito

inofensivo de aeronaves civis pelo território e águas de um país em tempos de paz,

permitindo que sejam estabelecidas exceções de natureza militar ou de segurança, podendo

os Estados impedir o vôo em certas zonas, como os fortes militares, ou mesmo impor

24 Del Vecchio, in VECCHIO, Giorgio Del. Op. cit., p. 32-33, denomina de dominiais aqueles que são de uso
público ou destinados a pública função, sendo inalienáveis, e diz serem os patrimoniais aqueles passíveis de
alienação, propriedade de direito privado comum.
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condições a ele. Quanto ao espaço cósmico, é assente o entendimento de sua

inapropriabilidade.

A propósito do mar territorial, era o mesmo anteriormente limitado pelo

alcance da vista, critério que permaneceu até o século XV, quando a escola do Direito

natural passou a substituí-lo por um critério defensivo, que era o alcance da artilharia,

consubstanciado no mencionado brocardo, também enunciado como imperium terrae
finitur ubi armorum potestas, resultando no tradicional limite de três milhas marítimas
contadas da maré mais baixa. Esse limite foi modificado por diversos países, chegando a se

adotar na América Latina o mar territorial de 200 (duzentas) milhas, embora seja mais

comum no âmbito internacional o limite de 12 (doze) milhas. Estados Unidos e União

Soviética se opunham a essa dimensão latino-americana, até porque, se aplicada ao

Mediterrâneo, por exemplo, eliminaria a existência de águas internacionais. As três milhas

são o limite sob o qual não há discussão, universalmente aceitas. Biscaretti di Ruffia25

informa que se chegou a defender a tese de ser o mar costeiro território de ninguém,

podendo o Estado exercer sobre ele manifestações do poder soberano, de acordo com o

caso concreto, sob distintos limites. O alto-mar, ou seja, o mar além do mar territorial, é

tido por res communis omnium, coisa comum, isto é, de todos, devendo ser tida por
incorreta a denominação de res nullius, já que a coisa de ninguém é passível de

apropriação, o que não pode ocorrer com as águas internacionais.

Quanto à plataforma continental, segundo a ONU, exerce sobre ela o Estado

ribeirinho uma jurisdição limitada, e não soberania, aplicando-se às águas que lhe cobrem

o regime de alto-mar. Seu conceito foi dado pela Comissão de Direito Internacional, em

1953, como “o leito do mar e o subsolo das regiões submarinas contíguas às costas, mas

situadas fora da zona do mar territorial, até uma profundidade de 200 metros”26.

Vários autores, ao longo do tempo, procuraram fundamentar juridicamente a

natureza do território, dando margem a diversas teorias. Charles Rousseau, Professor da

Faculdade de Direito de Paris, trata27 de cinco teorias a respeito do tema, a saber, a do

25 RUFFIA, Paolo Biscaretti di.Op. cit., p. 112-113.
26 Apud BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros: 2001, p. 93.
27 ROUSSEAU, Charles. Droit International public. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1953, p. 84-87.
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território como elemento constitutivo do Estado – já devidamente explicada –, a do

território-objeto, a do território-limite, a da competência e a do espaço vital28.

A teoria do território-patrimônio antecede e dá à origem teoria do território-

objeto. Em conformidade com aquela, que dominou a concepção medieval, o território era

propriedade eminente dos nobres feudais, e depois do Estado, confundindo-se as noções de

imperium (soberania) e dominium (propriedade). O território, portanto, era patrimônio do
Estado como uma coisa o é de seu dono, aplicando-se o Direito Privado a essas relações. O

território-objeto recebe os influxos dessa teoria, mas agora a relação entre o Estado e o

território é de Direito Real Público, Real de soberania, similar ao Direito Privado de

propriedade, todavia não mais se confundindo com este.

Tratando da soberania territorial do Império alemão, entende Laband29 pela

manifestação desta em dois sentidos, um negativo e outro positivo. Pelo primeiro, exclui-se

o poder de outros Estados sobre o território, tratando o Direito Internacional o território de

um Estado de forma similar à propriedade no Direito Privado, sendo a soberania territorial

a base histórica do desenvolvimento do poder do Estado. O território oferece não apenas o

elemento de identificação do Estado ao longo do tempo, já que seus nacionais estão em

mudança continua, “mas é também o elemento de unidade no espaço; pois o poder de

Estado se exerce não somente sobre os nacionais, mas também sobre os estrangeiros”30. O

aspecto positivo da soberania territorial diz respeito ao poder legítimo e ilimitado de que

dispõe o Estado de empregar o território aos fins do interesse público, sendo ambos os

aspectos complementares, implicando-se reciprocamente.

Dada sua caracterização do Império Alemão como um Estado, e não como uma

Confederação, teve Laband de reconhecer a existência de duas soberanias territoriais sobre

um mesmo território. A similitude de vocábulos não deve levar a uma confusão da dupla

soberania territorial com a idéia de dupla soberania característica do dual federalism, do
Estado federal e dos Estados-membros31, ao Império cabendo a soberania e aos Estados

28 Rigorosamente, Charles Rousseau se refere como teorias apenas às quatro primeiras, tratando da teoria do
espaço vital por sua importância para a política internacional dos Estados totalitários contemporâneos.
29 Cf. LABAND, Paul. Droit public de l’Empire allemand. Tome I: Formation de l’Empire allemand;
l’Empire et les États particuliers; l’Empereur; le Bundesrath; le Reichstag. Avec une Préface de M. F.
Larnaude. Traduction de C. Gandilhon. Paris: V. Giard & Brière, 1900, p. 287 e ss.
30 LABAND, Paul. Op. cit., p. 29 1: “Mais c’est aussi l’unité dans l’espace ; car la puissance d’Etat s’exerce
non seulement sur des nationaux, mais aussi sur des étrangers.”
31 Como se verificará em tópico próprio, Laband reconhecia a soberania como pertencente apenas ao Estado
federal.
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particulares a autonomia e administração de seus territórios, sendo que “o limite de

competência entre o Império e o Estado particular é ao mesmo tempo o limite que separa a

soberania territorial do Império sobre o território do Império, da soberania territorial do

Estado sobre o território do Estado”32.

A divisão do Império em distritos administrativos para o exercício de suas

competências não precisava seguir as fronteiras dos Estados, servindo de exemplo as

circunscrições dos correios e a dos telégrafos, ilustrando bem que a concomitância de

soberanias territoriais em nada se relaciona com repartição de soberania, mas sim com

repartição de competências.

É de se notar que o Estado não pode exercer o poder de imperium sobre o

território propriamente dito, já que, sendo poder de mando, só pode ser exercido sobre

pessoas. Daí se conclui que o Estado exerce o imperium sobre o território apenas na

medida em que o faz sobre as pessoas localizadas nesse determinado território. Forçoso é

reconhecer, portanto, o território como elemento constitutivo do Estado. O corolário dessa

afirmação é a impossibilidade da noção de Direito Real Público. Um elemento componente

de um sujeito não poderia ser objeto de direito real titularizado por este sujeito. Isto seria

um verdadeiro contra-senso. Invalidada é, portanto, a teoria do território-objeto, a qual só

seria mesmo concebível por meio de abstrações.

Essas idéias resumem bem a teoria do território-limite, território-espaço ou da

qualidade33 (Eigenschaftstheorie), da qual se destaca a figura de Fricker. As relações entre
Estado e território são de Direito pessoal, e nunca de Direito Real34, mesmo quando impõe

servidões ou expropria, pelo que a dominação territorial em verdade é dominação sobre as

pessoas residentes em dado território. É o território o espaço sobre o qual o Estado atua.

Charles Rousseau critica essa teoria35, por se apresentar ela como uma doutrina negativa,

ao passo que o território não é apenas um limite de competência do Estado, mas o habilita

a agir, dando a este um título positivo de competência.

32 LABAND, Paul. Op. cit., p. 292: “La limite de compétence entre l’Empire et l’Etat particulier est en même
temps la limite qui sépare la souveraineté territoriale de l’Empire sur le territoire de l’Empire, de la
souveraineté territoriale de l’Etat sur le territoire de l’Etat.”
33 A variação de nomes diz respeito a pequenas variações, nas nuanças das teorias, não comprometendo,
porém, sua apresentação de modo uniforme, dadas as características comuns que apresentam.
34 Biscaretti di Ruffia entende que o Estado exerce sobre seu território em sentido estrito um direito pessoal
público, mas que sobre suas colônias exerce um direito real de caráter público, cf. RUFFIA, Paolo Biscaretti
di. Op. cit., p. 109-110.
35 Cf. ROUSSEAU, Charles. Op. cit.. p. 85.
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Em 1905, Radnitzky enunciou a teoria do território-competência

(Kompetenztheorie), fortemente defendida pela Escola de Viena. Consoante essa doutrina,
o território é o âmbito espacial sobre o qual as regras jurídicas de um dado Estado são

aplicáveis e executáveis, ou seja, é o âmbito de validade das normas jurídicas. O território-

competência permite desmembrar o território em duas acepções, sendo a primeira a esfera

de competência local, de cunho mais restrito, e a segunda, mais ampla, o âmbito de validez

da ordem estatal, porquanto, como lecionava Kelsen, adepto da teoria-competência, o

Estado era identificado com o Direito.

Suas vantagens em relação às teorias anteriores estão36 em se coadunar com as

técnicas de Direito Público, no sentido de as prerrogativas estatais serem competências

atribuídas aos governantes e agentes públicos para desempenhar funções de interesse

social; fornecer melhor explicação para as cessões territoriais, que não passariam de meras

transferências de competências entre Estados, para a natureza jurídica do território colonial

em comparação com o território da metrópole, que diriam respeito à atribuição e exercício

de competências, e para os regimes de partilha de competência; e a plasticidade que a idéia

de competência oferece possibilitaria a adequação desta às diferentes situações de natureza

territorial.

Bastante feliz foi Giese37, que observou a aproximação das duas teorias, do

território-espaço e do território-competência, distinguindo-se elas essencialmente no fato

de que a primeira dá importância fundamental ao território, e a segunda à soberania

territorial.

Distinto é o posicionamento de Groppali, que não vê óbices a que o território

seja objeto de direito do Estado e ao mesmo tempo um seu elemento constitutivo, por

entender que, na qualidade de pessoa jurídica, o Estado é distinto de seus componentes.

Tratando de Ranelletti, exemplifica com as fundações, que, tendo por característico

principal o patrimônio, tem este também como propriedade. Reconhece o Professor

emérito da Universidade de Milão o território como o espaço de exercício exclusivo do

império do Estado sobre as pessoas, mas sendo um objeto sobre o qual o Estado exerce sua

soberania. Afasta assim o emprego à relação entre Estado e território a noção de direito

pessoal – iura in se ipsum. No caso das colônias, o direito do Estado sobre o território seria

36 Cf. ROUSSEAU, Charles. Op. cit.. p. 86.
37 Apud BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros: 2001, p. 105.
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de mesma natureza que o exercido sobre o território metropolitano, não tendo a intensidade

e forma de exercício distintos conexão com a natureza íntima desse direito. O império

sobre as pessoas e o sobre o território são irradiações distintas da soberania. Claramente, o

que se nota é um ecletismo nessa sucinta exposição, que deve ser afastado, diante da noção

do que seja poder de mando.

Ao tempo do nazismo, desenvolveu-se na Alemanha a teoria do espaço vital,

concepção política e não jurídica do território, que seria o espaço necessário ao

desenvolvimento de um povo, entrando na esfera do Direito positivo com o tratado de

aliança entre Alemanha e Itália, de 22 de maio de 1939. A doutrina apresenta certos

inconvenientes que conduzem ao seu descarte. O próprio conceito de espaço vital é

duvidoso, no sentido de ser difícil identificar qual seria este, variando continuamente no

tempo conforme as necessidades de um povo. Do ponto de vista histórico, os diminutos

países europeus assumiram uma preponderância sobre o mundo por séculos, enquanto

países como a China foram apenas figurantes, mostrando que o tamanho do território não é

um elemento que isoladamente garanta o desenvolvimento. Por fim, a confusão teórica

acidental entre espaço e território foi utilizada de forma proposital para fins políticos, tais

como as ambições de Hitler sobre as terras da Europa oriental e de Mussolini sobre o mar

Mediterrâneo.

Um estudo sobre a concepção política do território se quedaria incompleta sem

a menção às idéias de Herman Heller. De acordo com esse autor alemão, não se pode falar

em leis estáticas da Geografia, dado que a terra é condição da atividade política, e nunca

fator, e a população, conforme seus fins políticos, pode transformar seu território. A

Geofísica é praticamente constante, mas a Geopolítica é variável, não sendo um Estado

escravo de seu território nem este corpo daquele.

A terra em si não é objeto da Geopolítica, mas a terra habitada, e é esta que tem

importância, que constitui território. A comunidade de espaço geográfico é condição da

unidade estatal, mas esta não se constitui unicamente daquela. Comungar o mesmo espaço

submete as pessoas a condições similares, e “uma zona geográfica fechada possibilita e

estimula em alto grau a criação de uma entidade sócio-política também fechada; a

vizinhança atuará unindo para dentro e diferenciando para fora”38, sendo o Estado

38 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 179.
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governado unitariamente, constituindo uma unidade de território, mesmo porque suas

disposições são de validez eminentemente territorial.

As fronteiras não são algo de todo natural, e sim decorrentes da ação humana,

em função de suas relações de poder. Originariamente, elas desempenhavam o papel de

proteção por meio da zona fronteiriça, e depois pela linha de fronteira, juridicamente

delimitada. É imprescindível a caracterização física das fronteiras, diante desse seu papel

de divisão, delimitação dos Estados, o que pode ser feito por meio de marcos divisórios.

Aquelas determinadas por acidentes geográficos têm perdido essa função, bem como a de

proteção e tráfico, pelo desenvolvimento dos meios de transporte e de guerra. Daí que as

vantagens defensivas decorrentes do isolamento insular e dos acidentes geográficos é

efetiva apenas para Estados fortes, mas a força do Estado não é exclusivamente

determinada pelas suas condições geofísicas.

Considerando a importância da disposição geográfica do território para a

concentração do poder, entende Hermann Heller39 que o ideal, quer do ponto de vista

econômico, quer do ponto de vista estratégico, é que a fronteira fosse circular, estando o

poder no centro e as províncias de menor importância na periferia, ressaltando a

potencialidade política negativa das fronteiras muito dilatadas e da colocação de pontos de

importância econômico-militar na fronteira. Como demonstrou a Prússia de Frederico II,

entretanto, a unidade do Estado não tem por base uma unidade geofísica ou geopolítica do

território.

A estrutura horizontal do território se relaciona às comunicações e a vertical ao

clima, ambas podendo influir no Estado. No caso do clima, sua atuação seria direta sobre

os homens, e de forma mais importante, operaria indiretamente no Estado por agir sobre a

economia, assumindo grande papel em função da fauna, da flora e das relações comerciais.

Pode-se exemplificar essa idéia com os Estados Unidos. A colonização de exploração teve

lugar nas áreas de clima tropical, enquanto a de povoamento nas áreas de clima temperado.

Estabeleceu-se no sul uma economia essencialmente agrícola, enquanto no norte, cujo

clima não favorecia o plantation, predominava a mercancia. Favoreceu-se no sul a defesa
da escravidão e no norte o pensamento abolicionista.

A riqueza do solo é também um fator que merece a atenção de Heller. As

jazidas minerais permitem um maior poder ao Estado, no passado os metais preciosos e

39 HELLER, Hermann. Op. cit., 1968, p. 181.
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posteriormente o carvão, ferro e petróleo. A exploração de carvão e ferro coincidiu com a

transformação da Inglaterra em potência mundial e o desenvolvimento do Império alemão,

enquanto que nos dias de hoje a grande importância está no petróleo. Tal como no caso das

vantagens decorrentes da geografia para a defesa, apenas os Estados fortes têm as riquezas

do solo como vantagem, enquanto para os fracos podem mesmo chegar a ser uma

calamidade. Aqui havemos de enquadrar a África, cujas riquezas naturais a tornaram alvo

de atuação predatória ao longo da história, sendo patente o fosso que se encontra entre os

países do Continente e seus congêneres europeus, que promoveram uma espoliação oficial

por séculos. Há também de se falar do Japão, que, embora paupérrimo em recursos

naturais, encontra-se na posição de segunda maior economia do Planeta.

2.3. Soberania e Governo

Indubitavelmente, a soberania é conceito histórico, que tem raízes na Idade

Média, sobretudo da luta entre o Papado e os príncipes, porquanto a Igreja limitava o poder

político laico tanto de forma externa quanto interna, para o que se utilizava da coação física

e espiritual. É possível buscar os rudimentos da teorização da soberania na Questão das

Investiduras, que se deu entre Henrique IV e o Papa Gregório VII, em meados do século

XI.

Com a fundação do Sacro Império Romano-Germânico, Oto I passou a intervir

em assuntos eclesiásticos a fim de aumentar seu poder, procedendo ele mesmo às

investiduras, isto é, à nomeação de sacerdotes. Exercia o Império grande influência sobre o

papado, especialmente em face do poder militar de que dispunha.

Essa situação levou a uma situação generalizada de degradação da autoridade

espiritual da Igreja Católica, com o que surgiu o movimento reformista de Cluny, abadia

francesa, que pregava a restauração da moralidade eclesiástica. A expansão de suas idéias

levou à eleição do Papa Gregório VII, monge de Cluny, em 1073.

O Papa acreditava possuir poder absoluto como líder dos cristãos, e entre as

medidas que entendia moralizantes, estabeleceu o celibato, expulsou diversos bispos da
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Igreja, proibiu a simonia – venda de bens sagrados – e a investidura dos sacerdotes por

leigos.

Havendo se oposto às pretensões papais, uma vez que na Alemanha eram

numerosos os feudos religiosos, Henrique IV obteve a deposição do Papa no sínodo de

Worms, em 1076, reagindo este “negando ao imperador o direito de exercer o poder na

Germânia e na Itália e ordenou a todos os cristãos que lhe negassem obediência – desde o

século IV (394) não ocorria mais excomunhão na Igreja”40, bem como apoiando Rodolfo

da Suábia para ocupar o trono alemão.

Após cumprir penitência de três dias em Canossa, nos Alpes, como condição

para a absolvição papal, estratégia utilizada para acalmar os ânimos de nobres e

eclesiásticos alemães, Henrique IV desobedeceu novamente os ditames papais, sendo outra

vez excomungado em 1080, ao que promoveu a eleição de Clemente III como antipapa,

apoderando-se de Roma em 1084. Coube a Urbano II, sucessor de Gregório VII, que

faleceu no exílio, retomar Roma, em 1094.

A Questão foi resolvida definitivamente apenas em 1122, com a Concordata de

Worms, levada a cabo por Henrique V e pelo papa Calixto III, pela qual ao Papa tocaria a

investidura dos bispos, mas antes destes tomarem posse deveriam jurar fidelidade ao

Imperador. Todavia, o que importa para a construção da noção de soberania foram os

embates teóricos que se deram ao longo da Questão41, bem como a atuação de Gottschalk

de Aachen, notário imperial de Henrique IV.

Enquanto os partidários da Igreja buscavam sustentar a superioridade do poder

espiritual sobre o temporal42, os que se encontravam a favor do Imperador a princípio

buscavam fundamentar uma igualdade entre ambos os poderes. Assim foi que Gottschalk

elaborou manifesto que contava com a imagem de duas espadas, simbolizando o regnum e
o sacerdotium, defendendo “enfaticamente a coexistência de direitos e valores iguais por

40 KRITSCH, Raquel. Soberania: a construção de um conceito. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP:
Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 91.
41 Como também para a centralização do poder nas mãos de apenas um governante, cujos indícios se podem
verificar nos escritos do Anônimo Normando, cf. KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 105.
42 O próprio papa Gregório VII defendia a superioridade, pois “enquanto o domínio humano temporal teria
sua origem na arrogância humana (superbia) – que podia até ser vista como obra do demônio – e ansiava
apenas a vaidade, o sacerdotium, fundado diretamente na investidura divina, empenhar-se-ia em atingir a
vida eterna.” ‘(KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 87-88).
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parte dos dois poderes, cuja validade podia ser reivindicada para todos os reinos

cristãos”43.

A Igreja deveria pugnar pela obediência dos vassalos ao monarca, o qual

governava em nome dEle, e a quem tocaria a proteção dos cristãos de ataques intestinos ou

externos, respeitando-se e reconhecendo-se mutuamente ambos os poderes.

Deste modo, ficava patente a busca de autonomia pelo poder temporal.

Possivelmente não foi a intenção de Gottschalk, mas sua manifestação permitiu como

conclusão lógica vista pelos partidários do papa uma forma de “retirar o poder espiritual do

âmbito de dominação do imperador, rompendo com o modelo cesaro-papista de Bizâncio e

aquele da antiga teocracia régia dos gregos e romanos”44, significando a diferenciação por

ele apresentada “um primeiro passo na direção do desenvolvimento de uma esfera de poder

autônoma e secular”45.

A distinção entre regnum e sacerdotium vem do papa Gelásio I, que tratou, em
missiva ao Imperador bizantino, das relações entre os poderes temporal e espiritual,

baseando sua idéia das duas espadas em direitos iguais para ambos:

1) o papa possuía a auctoritas, enquanto o imperador e os reis detinham a
potestas; 2) ao primeiro cabia – juntamente com seus ministros eclesiásticos – a
salvação dos seres humanos: sua missão tinha caráter espiritual e transcendente.
Aos demais competia propiciar, neste mundo, o bem-estar de seus súditos; 3) a
missão dos sacerdotes era mais relevante do que a dos governantes temporais, o
que lhes conferia uma posição de superioridade moral; 4) e o mais relevante: as
esferas de atuação próprias do espiritual e do temporal eram distintas entre si.46

Os conflitos entre a Cúria Romana e o poder secular não se cingiram apenas à

Questão das Investiduras, sendo também decisivo para elaborar teorização a favor do

fortalecimento do poder régio os conflitos entre Filipe, o Belo, da França, e o Papa

Bonifácio VIII, assim como a atuação do Papa João XXII em desfavor do Imperador Luís

da Baviera.

Desde o Concílio de Latrão, em 1215, estava o Clero isento do pagamento de

impostos à Coroa, o que foi desrespeitado por Filipe, o Belo, em face da necessidade de

custear o conflito contra a Coroa Inglesa. A reação papal, decorrente das reclamações dos

eclesiásticos franceses, deu-se com a bula Clericis laicos (1296), proibindo a taxação e o

43 KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 95.
44 KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 96.
45 KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 96.
46 KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 87.
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pagamento sem autorização de Roma, que seria punida com a excomunhão. A França

então adotou medidas que na prática privaram a Santa Sé da arrecadação que ali obtinha.

Também em atenção a pedidos da Igreja francesa, o Papa cedeu e permitiu

certa cobrança de tributos, mas Filipe novamente quebrou o pacto firmado, elevando as

taxas, e, diante de nova proibição do Santo Padre, proibiu a saída dos religiosos da Franca

sem seu consentimento e movimentou a opinião pública em seu favor. Verificava-se, com

efeito, uma escalada no conflito, cujo ápice ocorreu com o julgamento e condenação do

bispo Bernardo Saisset por traição e crime de lesa-majestade, contrariando as leis

canônicas, que punham os bispos fora da jurisdição leiga.

Em dezembro de 1302, a Ausculta fili charissime dizia ser o Rei da França
subordinado ao Papa e não poder julgar os eclesiásticos, do que os franceses pugnaram por

um concílio geral da Igreja com o fito de remover Bonifácio VII, sob a acusação de

heresia. Refugiado em Anagni, o Papa foi preso em agosto de 1303 pelas forças de Luís, o

Belo, falecendo em seguida. Seu sucessor, Benedito XI, permaneceu poucos meses no

cargo, falecendo em pouco tempo. Clemente V, receoso das ameaças do Rei da França,

“anulou todas as medidas de seu predecessor contra o rei francês”47. A importância desse

episódio é sintetizada na seguinte passagem: “Preso o pontífice, o apologista real, Pierre

Flotte, respondendo aos protestos indignados de Bonifácio, teria dito: “O seu poder é

verbal; o nosso, contudo, é real”” 48, o que bem atesta a consolidação do poder dos

monarcas europeus.

A sustentação da posição real no conflito cingia-se a não ter o Clero recebido o

poder temporal, mas apenas o religioso, devendo a ele se ater. Ao Rei tocaria a defesa de

todos do reino, inclusive da Igreja que ali se encontrasse, o que justificaria que esta

pagasse os impostos para sua defesa, tal como o fazia o povo. A Igreja se apoiava na

superioridade do poder espiritual, tendo à sua disposição o poder temporal. Na defesa da

supremacia da Ecclesia, destaca-se Egídio Romano, cuja teoria “constituiu o último grande
esforço de atribuir ao papa o controle das duas espadas, a temporal e a espiritual”49, não

obstante tenha servido para embasar a monarquia como a melhor das formas de governo.

47 KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 392.
48 KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 391-392.
49 KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 384.
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Quando da eleição Imperial, vencida por Luís da Baviera, o Papa João XXII

buscou intervir em favor de Frederico da Áustria, sendo que ambos foram coroados

imperadores. O último restou militarmente vencido, do que o Papa excomungou Luís em

1324. A atuação do Santo Padre foi deveras criticada por Marsílio de Pádua, que, em seu

Defensor pacis (1324), afirma ser uma das condições da paz “a limitação das pretensões de
plenitude de poder em assuntos temporais reivindicada pelo papado”50. O Paduano ainda

defendia que o poder temporal tinha sua fonte no povo, e era exercido pelo Imperador

Romano pelo seu consentimento.

Também tomou parte na disputa, em favor do Bávaro, Guilherme de Ockham,

que fundamentava o poder no povo, mas a Igreja existiria em face de determinação divina,

do que o Santo Padre seria pleno quanto aos assuntos espirituais, assim como o Imperador

o seria nos assuntos terrenos, já que o Império proveio de Deus ao povo. O Papa, todavia,

em situações excepcionais, poderia intervir em assuntos temporais, mas em função do

Direito humano, e não do divino.

Apesar da importância histórica do Sacro Império Romano-Germânico, após a

queda dos Hohenstaufens a França e a Inglaterra negaram superioridade a ele, do que se

pode afirmar que certamente foi a monarquia francesa que “trouxe ao Direito a moderna

concepção de soberania, à qual nem mesmo faltou a noção de supremacia sôbre os barões

feudais, a quem disputava a preeminência”51.

Mesmo com toda a construção teórica que se verificou na Idade Média, o

conceito e o termo ‘soberania’ surgiram apenas em 1577, com Jean Bodin, que enunciou

no seu Seis livros da República que ela era “o poder absoluto e perpétuo do Estado
(puissance absolue et perpetuelle d’une republique) definida como summa in cives ac
subditos legibus soluta potestas, que depois se cinde e fragmenta em outros cinco

poderes”52. A soberania é una, com ninguém se sujeitando a mais de uma autoridade

soberana ao mesmo tempo; indivisível, por pertencer ao Estado com exclusividade;

indelegável, o que se mantém mesmo não sendo elemento constitutivo essencial do Estado;

imprescritível e suprema. A idéia apresentada de soberania por Bodin se identifica com a

própria origem do termo, superanus, que significa superior. ‘Senhor’, por outro lado,

50 KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 497.
51 PAUPÉRIO, Machado A. O conceito polêmico de soberania. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 41.
52 GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 127.
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deriva de senior, que também implica superioridade, apenas que correlata à idéia de

idade53.

A corrente doutrinária francesa foi que concebeu a soberania como elemento

essencial à caracterização do Estado, o que bem serviu ao tempo da proposição de Bodin,

no intuito de afirmar o poder régio em face dos demais, sendo o monarca legibus solutus,
isto é, livre da lei. Desta expressão deriva o próprio termo ‘absoluto’, não sendo o

absolutismo nada mais do que o período em que o soberano exercia o Poder Legislativo de

forma irrestrita, sem ser compelido a obedecer às leis. O príncipe reconhecia a

superioridade das leis, mas mesmo isto dependia apenas dele, pois que não havia ninguém

a ele superior que o pudesse julgar acaso as infringisse. Nenhum indivíduo o poderia fazer,

já que implicaria que cada um só seguiria as ordens que lhe aparentassem em

conformidade com a lei; e nenhum grupo também, pois do contrário estaria acima de um

poder que por definição está acima de todos; além disso, era do soberano o poder de

prescrever as leis54.

Essas idéias acerca da soberania absoluta do Estado só prevaleceram no

Continente europeu após o Tratado de Westfalia, em 164855. Nesse sentido, as palavras de

Biscaretti di Ruffia:

O princípio da soberania absoluta do Estado é, sem dúvida, muito recente:
durante toda a Idade Média, em realidade, os diversos reinos, as escassas
repúblicas e, em fim, os florescentes municípios europeus reconheciam, sem
exceções, a elevada dupla supremacia do Imperador e do Papa, e foi somente
depois do Renascimento e da Reforma, com o tratado de Westfalia de 1648
(seguindo os princípios traçados por Bodin em seu República, de 1577, a
respeito daquela soberania, definida por ele como “summa in cives ac subditos
legibus soluta potestas”), quando se afirmou solenemente a paridade jurídica de
todos os Estados entre si, fixando-se, dessa maneira, o começo da moderna
Comunidade internacional e a plena afirmação do postulado da absoluta
independência recíproca dos diferentes ordenamentos estatais.56

53 Sobre a distinção vocabular, inclusive com referência ao termo ‘suserano’, vide JOUVENEL, Bertrand de.
Sovereignty: an inquiry into the political good. Translated by J. F. Huntington. Foreword by Daniel J.
Mahoney and David DesRosiers. Indianapolis: Liberty Fund, 1997, p. 203.
54 JOUVENEL, Bertrand de. Op. cit., 1997, p. 106-107.
55 O Tratado de Westfalia, que suprimiu centenas de pequenos Estados, constitui verdadeiro corolário da lei
de concentração do poder político, como ensina Schwarzenberger: “The law of increasing concentration of
political power, even when unsupported by nationalist movements towards unification, has made for fewer
small sovereign States. Thus, by the Peace Treaty of Westphalia of 1648 about 600 sovereign and semi-
sovereign States were liquidated within the Holy Roman Empire.” (SCHWARZENBERGER, Georg. Op.
cit., p. 104)
56 RUFFIA, Paolo Biscaretti di.Op. cit., p. 121-122.
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Jellinek, contudo, não toma a soberania como elemento essencial do Estado,

sendo ela apenas algo necessário para se compreender o mundo estatal de hoje57,

reconhecendo a existência de Estados não soberanos. No lugar da soberania, figura o poder

próprio, o poder de governo, que seria o mais importante dos elementos constitutivos do

Estado. Justamente a organização do Governo estatal, seu exercício e a distribuição de

competências58 entre os órgãos e autoridades a ele submetidos são o conteúdo da

Constituição, a qual apenas o Estado pode decidir por si só, por direito próprio, premissa

indispensável à sua caracterização enquanto tal. As entidades em que se divide o Estado só

podem ter Constituições nos limites das leis estatais. Por esta lógica, prossegue o jurista, a

Baviera e Baden seriam Estados, pois suas Constituições são leis deles próprios, o mesmo

acontecendo com os membros dos Estados Unidos, ao passo que o Canadá não o seria, por

ser sua Constituição uma lei britânica59-60. O fato das Constituições sofrerem limitações

por uma norma superior não retira o caráter de Estado desses entes61.

Havemos que concordar com o renomado jurista germânico, posto

considerarmos que a premissa de que ele parte, de não ser a soberania elemento essencial

do Estado, e sim atributo do poder do mesmo, é verdadeira. Rigorosamente, a fim de que

se possa caracterizar determinada forma de organização política como Estado, não é

imprescindível a verificação da soberania, pois, do contrário, estar-se-ia desconsiderando

diversas organizações políticas já consagradas como Estado, tal qual a polis grega, na qual
a soberania era desconhecida, pelo fato de não haver grupos que disputassem com o Estado

o poder máximo.

57 JELLINEK, Georg. Fragmentos de Estado. Traducción de Michael Forster, Miguel Herrero de Miñón y
José Carlos Esteban. Introducción de Miguel Herrero de Miñón. Madrid: Civitas, 1978, p. 58. Nesse sentido,
diz ainda que: “Una investigación pormenorizada del desarrollo histórico del concepto de <<soberanía>> que
espero llevar a cabo em otro lugar, demuestra indubitablemente que la soberania no es una nota esencial del
Estado, sino una categoría histórica necesaria para la comprensión del mundo estatal del presente, pero no
para la del Estado en sí.”
58 A propósito, menciona que: “Corresponde a una de las características esenciales del Estado, el que su
poder supremo tenga una esfera de competencias libres, autónomas e independientes”. (JELLINEK, Georg.
Fragmentos de Estado. Traducción de Michael Forster, Miguel Herrero de Miñón y José Carlos Esteban.
Introducción de Miguel Herrero de Miñón. Madrid: Civitas, 1978, p. 90)
59 JELLINEK, Georg. Fragmentos de Estado. Traducción de Michael Forster, Miguel Herrero de Miñón y
José Carlos Esteban. Introducción de Miguel Herrero de Miñón. Madrid: Civitas, 1978, p. 59-60.
60 Atualmente, ela é apenas parcialmente uma lei britânica, conforme o Constitution Act 1982. Ao tempo em
que Jellinek redigiu a obra ‘Fragmentos de Estados’, todavia, vigia como Constituição do Canadá apenas o
British North America Act, de 1867.
61 JELLINEK, Georg. Fragmentos de Estado. Traducción de Michael Forster, Miguel Herrero de Miñón y
José Carlos Esteban. Introducción de Miguel Herrero de Miñón. Madrid: Civitas, 1978, p. 61: “... tal
comunidade es un Estado, siempre que la Constitución se considere pro-fruturo, legal y exclusivamente como
acto de voluntad de esa comunidad y, en consecuencia, pueda ser modificada por ésta sin ninguna
autorización ulterior.”
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No caso grego, lembremos que o conceito de Aristóteles de autarcheia não se
confunde com soberania, já que aquele diz respeito ao Estado não depender de nenhum

outro ente, sendo auto-suficiente, ao passo que, embora a soberania abarque tal noção, ela

diz respeito principalmente à supremacia interna e à independência externa62.

Nas Cidades-Estado gregas, havia uma unidade entre a política e a religião,

tendo cada uma delas seus próprios deuses. Apenas com o Cristianismo, quando se

estabelece uma fé única para agrupamentos humanos diversos, verifica-se uma disputa pelo

poder supremo entre leigos e eclesiásticos.

Surgindo com o fito de excluir limitações ao poder do Estado por quem quer

que fosse, nos planos interno e externo, a natureza originária da soberania era negativa63,

aflorando dessa noção seu conceito positivo, que pode ser bem caracterizada como sendo a

competência para determinar sua própria competência64.

Não tendo o poder soberano do Estado limites, e tocando a ele determinar suas

próprias competências, importa forçosamente verificar o acerto das noções de

Selbstschrängung (auto-limitação) e Selbstverpflichtung (auto-obrigação), segundo as

quais, respectivamente, as pretensões e direitos que os indivíduos opõem ao Estado são

concedidas por este, ao se limitar, e que o mesmo figura como sujeito passivo de uma

obrigação por haver se obrigado, já que sobre ele não há poder superior65. Podemos incluir,

sem dúvida, a separação de poderes como uma das vertentes da limitação estatal auto-

imposta.

Há que se distinguir entre a soberania do Estado e o órgão soberano. Neste

ponto está a principal distinção entre as escolas francesa e alemã. Enquanto na primeira é a

62 Nesse mesmo sentido, GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 127.
63 “O caracter originario da soberania era meramente negativo: a soberania é a impossibilidade, para o
Estado, de ter o seu poder limitado por um outro poder qualquer, tanto nas relações internas, como nas
relações com os outros Estados.” (LIMA, Eusebio de Queiroz. Op. cit., p. 41).
64 O que foi denominado “die Kompetenz-Kompetenz” na clássica lição de Laband, cf. LIMA, Eusebio de
Queiroz. Op. cit, p. 42. Sinteticamente, podemos encontrar essa lição em uma nota de rodapé de Laband,
nela fazendo referência a Hänel: “Hänel, dit très justement, Studien I, p. 149: << Dans le droit de l’Etat à
régler sa compétence réside la condition la plus haute de son existence propre et indépendant, le point
essentiel de sa souveraineté. >> La determination de sa propre compétence, ce qu’on a appelé la <<
compétence de compétence >>, est le critérium propre et essentiel de la souveraineté (...)” (LABAND, Paul.
Op. cit., p. 111). Bertrand de Jouvenel, in Op. cit., 1997, p. 107, também se refere à expressão: “An absolute
power was, in the eyes of Bossuet, only a power on which there was no compulsion to obey the laws, but
which should regard itself notwithstanding as subject to them; Hobbes looks on it as the creator of every rule
of life and as possessing in consequence what has been called in our time “the competence of its
competence”. (Jellinek).”
65 De acordo com as idéias de Jellinek, apud GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 129.
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Nação a pessoa jurídica titular do direito de soberania66-67, na segunda esse papel toca ao

Estado, sendo a Nação um seu elemento. A soberania sempre pertence ao Estado, sendo a

distinção apenas quanto ao órgão soberano.

La Bigne de Villeneuve propõe interessante teoria acerca da não necessária e

exclusiva pertença da soberania pelo Estado68. Uma vez que este é uma associação e uma

organização natural, deve-se a ele reconhecer independência completa e autoridade

absoluta na consecução de suas finalidades próprias. Entretanto, há outras associações

naturais – como a Igreja e a família –, que atuam em planos diversos, pelo que se deve

reconhecer a elas a mesma autoridade para atingirem seus fins, desde que diversos

daqueles do Estado, não podendo eles usurpar nem embaraçar o exercício das atribuições

uns dos outros.

De fato, os agrupamentos humanos em geral conservam características

similares às do Estado, tais como uma hierarquização do poder, regulamentos próprios e

finalidades bem definidas, atuando das mais diversas maneiras de modo a se tornarem o

grupo dominante em suas respectivas áreas de atuação.

Do ponto de vista político, porém, tais associações se submetem ao Estado – só

obrigando aos seus membros nos limites dados por este –, mas conservam uma sua zona de

atuação, a qual é intangível, do que impõem limites à atuação estatal, isto é, participam da

delimitação da soberania estatal, mas em momento algum podem vir a ser considerados

como dotadas de soberania.

Em brilhante tratado sobre o Governo moderno, Hermann Finer estabelece

critérios distintivos entre o Estado e os grupos não estatais69. Em primeiro lugar, a entrada

e saída do Estado é bem mais difícil do que a desses grupos, dependendo da autorização

deste, sendo a cidadania um vínculo involuntário. Efetivamente, qualquer um pode se filiar

66 Cf. Eusebio de Queiroz, para a doutrina francesa, “o Estado é a nação encarada do ponto de vista de sua
organização política – é a nação dotada de seus direitos e servida por seus representantes”. (LIMA, Eusebio
de Queiroz. Op. cit., p. 42.)
67 Nesse sentido, a lição de Maurice Duverger: “On appelle <<souveraineté>>, dans son sens le plus simple,
le pouvoir de commandement suprême, celui qui appartient à l’autorité la plus élevée. Le pouvoir du garde
champêtre lui vient du maire, le pouvoir du maire lui vient de la loi votée par le Parlement, le pouvoir du
Parlement lui vient de la Constitution votée par l’Assemblée constituante, le pouvoir de l’Assemblée
constituante lui vient de la Nation. Au-dessus de la Nation, il n’y a personne: on dit par conséquent que la
Nation est souveraine.” (DUVERGER, Maurice. Institutions politiques et Droit Constitutionnel. 5 ed.
Paris: Presses Universitaires de France, 1960, p. 32)
68 Cf. LIMA, Eusebio de Queiroz. Op. cit., p. 46-48.
69 FINER, Hermann. Teoria y practica del gobierno moderno. Traducción de Enrique Tierno Galván.
Madrid: Tecnos, 1964, p. 29.
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ou se retirar de uma organização esportiva, conforme assim queira, sob as condições

previstas em lei, mas a filiação a determinado Estado decorre apenas das regras

estabelecidas pela vontade deste, em geral rigorosas.

Na seqüência, verifica-se a distinção no tocante à finalidade, pois, com exceção

da Igreja, os demais grupos humanos têm uma finalidade bem delimitada, em geral única,

ao contrário da atuação estatal, que é deveras ampla, abarcando quase a totalidade da vida

humana.

A coação de que dispõem os grupos não estatais é bastante limitada, malgrado

os inconvenientes que dela podem decorrer, ao passo que a coação estatal é total. Ainda,

eles atuam isoladamente, sob a autorização estatal, isto é, a ele submetido, como já

mencionamos.

Em razão das distinções anteriores, importa, todavia, a título de exemplo, fazer

breve comparação entre o Estado e aquele que consideramos o mais amplo dos grupos

humanos remanescentes – a Igreja. Não obstante sejam ambos associações naturais, com

âmbitos próprios e delimitados de atuação, as pessoas sempre se encontraram sob o jugo de

um Estado, qualquer que seja ele, não podendo se furtar às suas ordens enquanto em seu

território, por mais injustas ou imorais que as considerem, desde que legais; mas podem se

retirar, quando bem o entenderem fazê-lo, de qualquer Igreja, cujas decisões não são

forçados a acatar70.

Desse exemplo resta claro a essencialidade da coação para o Estado, sem a qual

este se confundiria com qualquer das outras organizações às quais o homem pode

livremente se filiar. Mesmo nas democracias, é necessária a coação. No caso delas, esta

buscará ser a mínima possível, exceção à normalidade, mas sempre será imprescindível,

pois, independentemente do apoio popular, sempre haverá aqueles que discordem das

medidas tomadas.

O Estado é o único dos grupos sociais cuja organização e poder são imanentes,

decidindo ele próprio sobre sua organização, submetendo-se todos os demais às suas

regras, o que pode acontecer em maior ou menor grau, sendo objeto, porém, da atuação

limitativa destas, em relação de implicação recíproca. E aí retomamos Jellinek, porquanto

70 Cf. LASKI, Harold. Introdução à Política. Rio de Janeiro: Zahar, 1964, p. 11.
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essa auto-organização decorre da feitura pelo Estado de sua própria Constituição, mesmo

que dentro de limites estabelecidos em função de um Texto Constitucional superior.

Se, no entanto, a coação é essencial ao (poder do) Estado, e este detém seu

monopólio em função da soberania, que é a qualidade que torna o poder dentro de um dado

território o mais poderoso ali existente, surge a dúvida sobre como seria possível haver um

Estado de Estados, tal qual o Império austríaco do século XIX. A resposta chega a ser

bastante simplória: no âmbito de suas competências, tanto o Estado soberano quanto o não

soberano exercem o monopólio da força, o qual só pode ser quebrado pelo Estado integral

em situações excepcionalíssimas, constitucionalmente previstas, tais como a intervenção

federal. Em suas respectivas áreas de atuação, exercem o máximo poder com

exclusividade71.

Embora o há pouco enunciado aparente contraditar a qualidade exclusiva da

soberania, em verdade, ele o afirma, uma vez que os Estados não soberanos assim o são

por lhes carecer a soberania externa, isto é, a qualidade superior do poder nas relações

internacionais, não podendo ser considerados pessoas jurídicas de Direito Público

Internacional, mesmo que tenham algum poder para atuar no plano externo, pois este será

sempre limitado e secundário diante do Estado integral. A soberania externa, sem rodeios,

é a independência de um Estado, e, diante de sua presença ou não, “é que se costumam

classificar os Estados em soberanos e não soberanos”72.
Justamente com base na coação que Heller enuncia o conceito de soberania

como sendo a “expressão sociológica para a capacidade real de uma unidade de poder pela

qual se possa forçar, normalmente, e de modo autônomo, tôda vontade que ameace a

unidade de dominação”73.

Podemos, enfim, exprimir a soberania como a qualidade do poder do Estado

que lhe permite impor as leis a serem observadas em última instância em seu território,

bem como atuar de forma independente perante os demais Estados. Faltando um desses

elementos, soberania interna ou externa, respectivamente, não se estará diante de um

Estado soberano.

71 A propósito, vide o tópico sobre as idéias de K. C. Wheare acerca do Estado federal.
72 PAUPÉRIO, Machado A. Op. cit., p. 20.
73 HELLER, Hermann. Op. cit., p. 336. Esse conceito se encontra no apêndice do livro, que se valeu para
tanto do artigo ‘Political Power’, não publicado pelo autor em função de seu falecimento, mesmo motivo pelo
qual não concluiu sua ‘Teoria do Estado’.
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O poder, por sua vez, deve ser entendido, enquanto gênero, como “a imposição

real e unilateral de uma vontade”74, o que já ficou bastante claro pela circunstância de o

Estado se impor a todos os grupos sociais, sendo que a coação aí empregada tanto pode ser

física (vis corporalis) quanto moral (vis compulsiva). Por conseguinte, havendo sido
adotada a corrente germânica, importa dizer que poder de Governo é o poder que tem o

Estado de fazer valer, por si só, suas orientações e finalidades, para o que poderá lançar

mão dos recursos à sua disposição.

Esse poder pertence ao Estado, e não às pessoas físicas que o compõem,

caracterizando sua natureza integrativa. Considerando o já afirmado de que há Estado

apenas quando este tem o condão de criar a sua própria Constituição, também é a

capacidade de auto-organização uma nota do poder estatal, o qual é uno, mesmo nos

Estados federais, em que a unicidade sucede em virtude da repartição de competências.

Em seus respectivos fundamentos, repousa a distinção entre autoridade e poder.

‘Autoridade’ é termo que vem do latim, augere, ou seja, aumentar, e do qual deu origem ao
vocábulo auctoritas. A autoridade se refere à (ao poder de) persuasão, e o poder diz

respeito à coação (potestas). Aquela se apóia no respeito, na crença popular de sua
adequação, e este na força, que deve ser usada tão somente e apenas de modo eventual,

como meio de fazer prevalecer a vontade da maioria, desde que respeitados os direitos

essenciais da minoria.

Hannah Arendt75 não situa a autoridade em termos de coerção ou persuasão.

Pelo contrário, as afasta, por entender que onde há coação falhou a autoridade, e que a

persuasão parte da igualdade e se dá por processos argumentativos, ao passo que a

autoridade requer sempre uma hierarquia, sendo seu direito e legitimidade reconhecidos

por quem manda e por quem obedece. Situou bem a questão sobre um ponto de vista

histórico, pois os gregos tratavam dos assuntos internos com a persuasão (péithein) e dos
externos com a força (bía), mas somos levados a assentar a autoridade no campo da
persuasão, ao menos em sua gênese, pois não havia nenhuma hierarquia anterior que

levasse à formação do primeiro grupo humano. Usando raciocínio análogo como evidência

principal, Bertrand de Jouvenel76 refutou a teoria de que a sociedade decorre da dominação

74 NETTO, Pedro Salvetti. Op. cit., p. 155.
75 Cf. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 129-130.
76 Cf. JOUVENEL, Bertrand de.Op. cit., 1997, p. 34-35.
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da população por um bando de conquistadores, que sobre ela imporia a disciplina social

que lhes beneficiasse, por não explicar como tal bando se formaria.

Conquanto seja a persuasão necessária à gênese da autoridade, esta, após

constituída, apóia-se na hierarquia que aquela estabeleceu. A persuasão é, então, um

pressuposto da hierarquia. Claro é que as pessoas não precisam ser persuadidas a todo

momento a obedecer às autoridades, o que fazem pela crença de ser isto o certo, que se

mantém válida mesmo diante de severas críticas que se possa fazer aos poderes

constituídos e decorre de sua condição de membros de uma sociedade. A desobediência,

quando deixa de ser eventual ou esporádica para se tornar geral e contumaz, cria um

ambiente apto a mudanças institucionais e mesmo até golpes de Estado. Toda autoridade,

portanto, dependeu da persuasão em sua origem, quando se deu o convencimento dos

homens de que deveriam obedecer a outros, por ser de seu próprio interesse.

Por trás da força de todo Governo que se deseje duradouro está a autoridade, e

mesmo os que são classificados como despóticos a buscam, especificamente por

intermédio do Direito, como se legalidade fosse o mesmo que legitimidade. Por si só, o

poder sempre será insuficiente para manter um Governo, pois, cedo ou tarde, pela ação das

idéias ou das armas revolucionárias, será deposto, assistindo aos homens um inalienável e

perpétuo direito de resistência. Ao contrário do que leciona Maquiavel, é melhor ser

respeitado do que ser temido, uma vez que o temor enseja o ressentimento, as invejas e as

sedições, ao passo que o respeito dá azo à admiração e ao desejo de permanência, e o único

critério que serve de adequada mesura a essa característica é o consenso popular quanto

aos atos de Governo. Tal legitimidade, no entanto, não pode ser obtida por meios vis, em

desacordo com a moral dominante, e muito menos pela manipulação das massas, sobretudo

as parcelas mais carentes da população, pois do contrário será apenas aparente, por

decorrer de um engodo, não se sustentando diante de homens dotados de vontade livre e

inteligente.

Nos regimes democráticos, busca-se reduzir ao máximo o poder, substituindo-o

pela autoridade, sendo a sua característica marcante a tendência de transformar a vis
coactiva em vis directiva77-78, do que a democracia tende a ser o regime de governo mais

77 Cf. SARTORI, Giovanni. Teoria democrática. São Paulo: Fundo de Cultura, 1965, p. 154.
78 Embora estivesse se referindo ao Estado de forma genérica, sem especificar qualquer regime, manifesta
Laski uma opinião que entendemos similar a esta, partindo do fato de o homem pertencer a diversos grupos:
“Como o indivíduo não é meramente um membro do Estado, entretanto, não se sente obrigado a obedecer-lhe
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apto a perdurar, embora seja o que mais exija do homem médio, por chamá-lo a decidir e

agir, no lugar de lhe impor uma vontade tirânica. O poder, entretanto, nunca pode ser

completamente suprimido, porquanto se o fosse o Estado perderia sua maior distinção em

face dos demais grupos sociais, que é a coação.

Ora, o único dos ‘poderes’ estatais que pode exercer diretamente a coação é o

Executivo, tendo-se que este é aquele a exercer em maior grau o poder de Governo. Os

demais contam, manu propria, apenas com a autoridade, dependendo daquele para impor
suas decisões que não forem espontaneamente cumpridas.

Para MacIver79, a crença de que a força cria o Governo é uma verdade parcial,

aceita pela sua simplicidade e pela lógica de violência que a sua expansão seguiu, e, como

toda verdade parcial, conduz a um erro total. O poder do grupo dominante não seria mera

função de sua força, conjugando ainda fatores outros como solidariedade, liderança,

recursos, tenacidade etc; mas, afinal, perguntemos: estes elementos não são substratos,

componentes formadores da força? Apenas se a resposta fosse negativa, poderíamos

concordar com o eminente Professor de Columbia, pois esses fatores se somariam à força

como se desvinculados dela.

A existência do Governo, e conseqüentemente do Estado, portanto, tem como

conditio sine qua non, pelo menos, a de um poder Executivo, ainda que não existam os
poderes Legislativo e Judiciário, autonomamente. Isto não significa, frisemos, a

inexistência de tais funções. Sempre há atividade legislativa e judiciária em qualquer

comunidade política, dado que esta não prescinde de regras e juízos sobre o

comportamento de seus membros com base nessas regras. Quisemos dizer foi que é

possível haver Estados onde há a confusão absoluta entre os poderes, tal como o Antigo

Regime francês, ou relativa, como na Alemanha nazista, em que havia a subordinação do

Reichstag ao Führer, e em todos eles há a existência única ou a predominância do

apenas porque o Estado é, legalmente, a organização soberana da sociedade. Sua própria experiência entra
em conta. Êle julga o que o Estado faz. Há nêle um elemento-Atanásio que ao mesmo tempo o afasta e
aproxima de suas ações. Se a Igreja entra em conflito com o Estado, êle escolhe, e sòmente êle pode escolher,
a quem deve submeter-se. Se o Estado decide combater seu sindicato, êle ajuda a decidir se a repressão
deverá ser aceita. O Estado, por assim dizer, age sempre numa atmosfera de contingência. Para ser bem
sucedido como elemento de coerção, deverá ser bem sucedido na persuasão. Terá que fazer o cidadão
sentir que o benefício que recebe está condicionado aos imperativos legais que o Estado está tentando
estabelecer. O Estado obtém sua aquiescência não por ser o Estado, mas por aquilo que, como Estado, está
procurando realizar.” (Grifos nossos; in LASKI, Harold.Op. cit., pp. 28-29)
79 Cf. MACIVER, Robert Morrison. As malhas do govêrno. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1960, p.
16.
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Executivo como poder. Isto não obsta que, havendo a separação de poderes, haja a

preponderância de um deles que não o Executivo, como ocorre no sistema parlamentarista,

em que se sobressai o Legislativo.

No Parlamentarismo, é o Parlamento que exerce controle sobre os membros do

Executivo, inclusive nomeando o Primeiro-Ministro. Bem que essa denominação,

Executivo, fosse suprimida e se dissesse que a Administração pública é exercida

diretamente pelo Parlamento, este, em verdade, estaria aí exercendo o papel de Executivo,

e a premissa da sua essencialidade para o Estado se manteria. Afinal, como bem frisou

Shakespeare, o que há em um nome? Aquilo que chamamos de rosa, por qualquer outro

nome deixaria de ser tão doce?

Que essas defesas da necessidade de haver um Executivo não se confundam

com a defesa de um autoritário, o qual rechaçamos de pronto, por entendermos que o

homem deve viver em um ambiente tão livre quanto possa sua imaginação conceber, o

qual só deve ser limitado pelo respeito à liberdade de seus semelhantes. Façamos um breve

exercício mental para aclarar nossa posição. Caso se imagine uma sociedade na qual a

única lei existente fosse de natureza moral, traduzida no respeito ao próximo, o simples

fato de haver relações entre duas ou mais pessoas faria surgir em seu meio algum

mecanismo que lhes possibilitasse atingir objetivos que lhes seriam impossíveis sozinhos,

buscando o bem de todos; ou, no mínimo, permitisse-lhes preservar seu status quo, ainda
que neste caso se desse a sua atuação por inércia, executando a decisão de não se

relacionarem entre si, pois esta seria tida como o bem comum, na medida em que era a

vontade de cada um dos indivíduos. Nas duas situações, há um rudimento de Governo, por

se estar executando medidas em face das aspirações da coletividade.

O Executivo, porém, não é o mesmo que Governo, sendo certo que sua atuação

supera o que a doutrina clássica convencionou chamar de ‘poder Executivo’, por exceder a

mera execução das leis, no sentido de ser o encarregado de gerenciar os interesses do povo

e de exercer a coordenação superior do Estado, administrando-o. Essa identidade negada,

contudo, dá-se no sentido estrito de Governo, em que este é cingido apenas a essas

atividades mencionadas, porque em sentido amplo Governo abarca também a feitura das

leis e a tutela da ordem jurídica. Lembremos que o vocábulo ‘governo’ vem de gubernator,
que significa timoneiro, aquele que dirige. O Estado, governando a si mesmo, requer para

tanto as três funções. A coatividade do Legislativo e do Judiciário é indireta, existindo
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apenas na medida em que obrigam o Executivo a implementar suas decisões, conforme as

regras previstas no ordenamento jurídico.

Pode-se vislumbrar a divisão do Governo em duas partes, a saber, o processo

político, no qual se forma a vontade social, formulando-se as decisões primárias, e o

processo administrativo, que utiliza essa vontade por meio dos mecanismos estatais

próprios, pela sua execução aos casos particulares, verificando-se uma subordinação deste

processo ao primeiro, condicionando-o. É o Governo a conjugação da política com a

administração, e esta toca especificamente ao Executivo80, que também participa daquela.

A confusão comumente verificada entre os termos, inclusive junto à doutrina, é

aparente, decorrendo certamente da idéia stricto sensu de Governo. Caso se considerasse
Executivo e Governo a mesma coisa, o poder Executivo seria o poder de Governo, e, sendo

este elemento constitutivo do Estado, o Legislativo e o Judiciário seriam reduzidos

forçosamente a meros órgãos do Executivo, o que não procede, já que um órgão inferior

não pode estabelecer a atuação nem censurar um que lhe seja superior.

Exemplificativamente, quando uma lei prejudica determinada atividade econômica,

proibindo-a, como no recente caso dos bingos, não cabe aos prejudicados direito a que o

Estado lhe devolva o investimento81, pois este praticou um ato de imperium, de Governo
em sentido amplo, que não dependeu apenas da anuência do Chefe de Governo, mas

também, e principalmente, de uma atividade legislativa, mesmo que esta tenha sido

iniciada por Medida Provisória.

Em que pese ser o Governo em sentido amplo o conjunto de órgãos que exerce

o poder do Estado, no que seguimos a doutrina germânica, e em sentido estrito o órgão que

administra o Estado, a doutrina francesa o identifica como o exercício da soberania,

insistindo na errônea concepção da soberania como elemento constitutivo do Estado. Ao

80 Manoel Gonçalves Ferreira Filho chega a uma conclusão distinta, porém bastante similar, que corrobora
nosso raciocínio: “Na verdade, o Poder Executivo compreende o governo, que é sua cabeça, e a
administração, que consiste em seu tronco e membros. O primeiro é o órgão ou conjunto de órgãos, a que
pertence a representação do todo e a tomada das decisões fundamentais, no que é de sua competência. A
segunda é o conjunto de órgãos que propriamente acompanham a execução das leis e decisões em geral, ou
que a preparam. Ou ainda que as executam por si. Compreende tanto o serviço civil, ou burocracia, como as
forças armadas, ou seu braço militarizado.” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito
Constitucional. 6 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 104)
81 A única ressalva que se faz é quanto às verbas trabalhistas, sobre as quais o Estado assume
responsabilidade, se decorrentes de fato do príncipe, o que, todavia, não significa devolução do investido ao
capitalista.
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lado desses conceitos metafísicos, há o conceito positivo, pelo qual o Governo é o

assegurador estatal da ordem jurídica.

O Governo, a aventura interminável do homem, para usarmos a expressão de

Finer, serve às pessoas como meio de que estas se valem na busca de sua felicidade,

mudando ele a todo tempo, já que os projetos e interesses humanos também variam

constantemente. A sua existência, portanto, é o que separa o homem civilizado do

primitivo.

2.3.1. Doutrinas sobre a titularidade da soberania

Diversas teorias se apresentaram ao longo do tempo para determinar quem seja

o titular do poder soberano, ou seja, o órgão que o exerce, sendo possível agrupá-las

historicamente em dois grupos bem definidos, o das doutrinas teocráticas e o das doutrinas

democráticas.

As doutrinas teocráticas têm por fundamento derivar o poder e/ou o direito de

governar diretamente de Deus, ocorrendo, no entanto, uma gradação ao longo do tempo em

suas posições.

A primeira delas é a doutrina da natureza divina dos governantes. Inicialmente,

como se pode verificar pela História, via de regra, nos Estados do tipo oriental, acreditava-

se serem os governantes partícipes da divindade, deuses na Terra, pelo que deveriam ser

obedecidos inquestionavelmente.

Como exemplo recente de governante desse tipo, tem-se o Imperador japonês,

considerado divino até o final da Segunda Guerra Mundial, sendo descendente do deus Sol.

O monarca Hiroíto teve de renunciar ao seu caráter divino em conseqüência da derrota

japonesa perante os estadunidenses, mantendo-se todavia como símbolo do Estado e da
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unidade do povo japonês, residindo a soberania da vontade de povo, da qual também

decorre a sua posição82.

A partir do advento do Cristianismo83, modifica-se a visão anterior, passando o

governante não mais a ser visto como divindade, mas como homem que recebe uma

investidura divina. A coroação real se fazia acompanhada da sagração, cerimônia que já

chegou a ser denominada de o oitavo sacramento. Os reis eram delegados de Deus,

devendo prestar contas tão-somente a Ele, e cabia aos súditos obedecer-lhes, pois o

contrário significava desobedecer a Ele próprio.

Os reis não deviam mais obediência à Cúria romana, afastando completamente

a Ecclesia dos negócios do Estado. Essa posição, sendo o rei o ungido do Senhor, foi
sustentada, com apoio nas Escrituras, na “famosa declaração gallicana, inspirada por
Bossuet e subscripta por um grande numero de bispos francezes”84.

Percebe-se já claramente o abrandamento do elemento teocrático nas doutrinas

da soberania, não sendo mais o rei um deus. Finalmente, após a doutrina da investidura

divina, surge a da investidura providencial. Esta não nega o caráter divino do poder, pelo

contrário, o reafirma, ao defender que todo poder vem de Deus, revelando-se por Sua

providência e de modo sobrenatural. A escolha dos governantes não é obra dEle, senão que

dos homens, dotados de livre arbítrio. De Maistre85, porém, entende que os homens sempre

são instrumento da atuação divina, mesmo quando derrubam um soberano e o substituem

por outro, dependendo a soberania do consenso, visto este não como assentimento, mas

como não-dissenso, total concordância passiva dos súditos.

Tal teoria se torna sobremaneira importante ao implodir de pronto o mais

substancial pilar dos regimes autocráticos, que era a exclusão popular do poder em face do

caráter ou da escolha divina dos governantes, que assim agiam conforme desejassem. O

poder estava, por conseguinte, à sua completa disposição, inteiramente desvinculado dos

interesses do povo.

82 O artigo 1º. da Constituição japonesa estabelece que: “The Emperor shall be the symbol of the State and
the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign
power.”
83 Cf. DUVERGER, Maurice. Institutions politiques et Droit Constitutionnel. 5 ed. Paris: Presses
Universitaires de France, 1960, p. 33.
84 Queiroz. Op. cit., p. 163.
85 Cf. GALIZIA, Mario. Op. cit., p. 505-506.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



52

A investidura providencial serve para compatibilizar a democracia com o

direito divino, bastando que alguém demonstre estar a escolha dos governantes pelos

governados de acordo com a Providência e as leis sociológicas por ela estabelecidas, tal

como o fizeram teóricos medievos, inspirando as democracias cristãs atuais86.

No tocante às doutrinas democráticas, divisam-se as doutrinas da soberania

popular, também denominada de doutrina da soberania fracionada, e a da soberania

nacional.

A idéia da soberania popular é antiga, e na Idade Média foi preservada por

pensadores católicos como Santo Tomás de Aquino, vindo a ser desenvolvida por aqueles

que se opunham à monarquia. Seu fundamento é a igualdade entre os homens, quer legal,

quer metafísica.

Diga-se87 que o Doutor Angélico não admitia a teocracia, pois assim o monarca

se colocaria acima das leis, as quais em verdade circunscreviam seu poder, tanto as dEle

quanto as dos homens, degenerando-se tal governo em tirania. Esta era o castigo de Deus

aos pecados dos homens, que depunha os tiranos quando Sua ira fosse aplacada. Isto não

impedia, porém, que ele defendesse a superioridade do sacerdotium sobre o regnum, a qual
justificava por receber a Igreja a sua autoridade de Deus, enquanto o governo decorria do

Direito dos homens – o que justificava a existência de Governos infiéis –, podendo deste

modo o Sumo Pontífice depor os reis.

Imprescindível a menção a Hobbes, tanto pelo teor de sua obra, quanto por

haver sido o primeiro a fundamentar a soberania do monarca em bases não ético-religiosas,

mas sim em uma base política imanente, não vislumbrando o soberano como instituição

divina88. Ele pugnava pela existência do estado natural, sem leis e deveres, com todos

tendo direito a tudo, e, portanto, em conflito permanente89. Para o Pensador inglês, a fim de

sair dessa situação, as pessoas abdicam de parte de seus direitos para formar o Estado,

garantido suas vidas e segurança. Os direitos, por conseguinte, antecedem o surgimento do

Estado, e os deveres surgem após este, sendo mal menor para garantir aqueles, o que

explica seu caráter artificial e derivado, bem como o imperativo de justificá-los.

86 Cf. DUVERGER, Maurice. Institutions politiques et Droit Constitutionnel. 5 ed. Paris: Presses
Universitaires de France, 1960, p. 33-34.
87 Cf. KRITSCH, Raquel. Op. cit., p. 355.
88 Cf. HELLER, Hermann. Op. cit., p. 36.
89 Cf. ROBLES, Gregorio. Los Derechos Fundamentales e la Ética en Sociedad Actual. Madrid: Civitas,
1995, 11-45.
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O poder monárquico absoluto, que impediria a guerra de todos contra todos,

proporcionando a pax et defensio communis, encontra aí fundamento na vontade de todas
as pessoas. Nota-se, pois, que a doutrina da soberania popular não se presta apenas às

Repúblicas90.

Não ignorava Hobbes que o poder podia cometer os mesmos males que lhe

cabia combater, mas suas idéias partem da premissa de urgente necessidade dos indivíduos,

que eram reduzidos à busca de prazer e fuga da dor, enquanto o soberano à disposição do

poder. Ao seu tempo, encontraram estas idéias grande aceitação por reduzirem as forças

sociais a apenas duas, o indivíduo e o Estado91.

Jean-Jacques Rousseau defendia que a soberania era o somatório de idênticas

parcelas da soberania individual de que cada indivíduo era igualmente dotado. A

conseqüência imediata da igualdade do poder soberano de cada indivíduo é o sufrágio

universal, pois se todos têm a mesma parcela do poder, é dado a cada um o poder de

participar do governo, indistintamente, ou de se abster de fazê-lo92. Os partidos políticos

lhes geravam grande desafeição, já que se encontravam em rota contrária à sua idéia de

democracia individual.

Para Finer, os homens são ao mesmo tempo soberanos de si e súditos uns dos

outros, dando e recebendo ordens mutuamente, do que o Governo nada mais seria que um

meio de se transmitirem os direitos e obrigações recíprocas, e não a fonte concessora dos

direitos, como erroneamente possam alguns imaginar.

As conseqüências das idéias de Rousseau, especificamente o sufrágio eleitoral,

não agradaram à burguesia conducente da Revolução Francesa, que rapidamente

estabeleceu e fez prevalecer a doutrina da soberania nacional na Assembléia Constituinte

de 1789-179193. Conforme tal teoria, a soberania não repousa no povo, e sim na Nação,

90 No mesmo sentido, vide BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
130.
91 Cf. JOUVENEL, Bertrand de.Op. cit., 1997, pp. 236-237.
92 Duverger desenvolve de forma extraordinariamente clara e sintética tal raciocínio: “Si chaque citoyen est
titulaire d’une fraction de la souveraineté du peuple, il a évidemment le droit de collaborer à l’organisation
gouvernementale. Et si cette collaboration s’effectue par voie d’élection, chaque citoyen a donc le droit de
voter. Le pouvoir électoral est ainsi un droit que appartient à titre originaire à chaque citoyen et ne peut lui
être enlevé. <<Le droit de vot est un droit que rien ne peut ôter aux citoyens>>, disait Rousseau. D’autre part,
chaque citoyen restera libre d’user ou de ne pas user de ce droit, d’agir ou de ne pas agir en vertu de la
fraction de souveraineté qui lui appartient.” (DUVERGER, Maurice. Institutions politiques et Droit
Constitutionnel. 5 ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1960, p. 84)
93 A. Machado Paupério, in Op. cit., p. 91-92, fornece uma explicação diversa: “A doutrina da soberania
popular foi substituída histórica e pràticamente pela da soberania nacional, por uma imposição de ordem

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



54

ente distinto, não obstante composta pelos cidadãos. Aquela exerce a soberania por meio

de seus representantes.

Embora aparente ser democrática, tal doutrina em realidade não o é, posto que

só podem participar do poder, através do voto, aqueles que a Nação considerar dignos ou

aptos para tanto. Aqui, o voto não é tido como um direito, mas como uma função pública,

do que pode ser proibida a abstenção. A soberania nacional comporta desvios da

democracia, servindo para justificar mesmo as ditaduras, bastando que o governante se

apresente como aquele que representa a Nação.

Por curiosidade histórica, faremos referência à doutrina da soberania

proletária94, em voga quando da vigência do comunismo. A soberania reside no povo, que

se confunde com a classe social de maior número, o proletariado, que é explorado pela

burguesia, elemento parasita a ser progressivamente eliminado, não integrando a Nação

nem o povo.

A titularidade da soberania serve de critério, destarte, para determinar se dado

Estado soberano se reveste de um regime do tipo autocrático ou democrático, porquanto

“na democracia rege o princípio da soberania do povo: todo poder estatal dimana do povo;

na autocracia, o princípio da soberania provém do dominador: o chefe do Estado reúne em

si todo o poder do Estado” 95.

2.3.2 Classificação dos regimes políticos quanto aos órgãos de Governo

política. Ao reunirem-se os últimos Estados Gerais na França em 1789, os representantes do povo ou do
chamado Terceiro Estado recusaram-se, como sabemos, a funcionar de modo separado em relação às demais
ordens (nobreza e clero). Ao final das acérrimas lutas que então se travaram, por inspiração sobretudo de
Sieyès, autor do célebre panfleto Q’uest-ce que le Tiers Etat?, o Terceiro Estado passou, em 3 de junho
daquele ano, a considerar os seus membros, não como mandatários de uma ordem ou grupo, mas como reais
representantes da nação, instalando o que desde logo recebeu o nome de Assembléia nacional, substitutiva
dos anteriores Estados Gerais, de ordens sociais separadas.”
94 Cf. DUVERGER, Maurice. Institutions politiques et Droit Constitutionnel. 5 ed. Paris: Presses
Universitaires de France, 1960, p. 35.
95 HELLER, Hermann. Op. cit., p. 292.
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Tomando por base o número de pessoas que exercem o Governo, Duverger96

elaborou uma classificação, que ora utilizamos como base para nossos comentários, sobre

o poder Executivo, que pode ser monocrático, colegial, diretorial ou dualista.

O Executivo monocrático é aquele em que o poder é exercido por única pessoa,

sem que isso implique necessariamente uma autocracia. Sua forma mais conhecida quando

da não-existência de uma Assembléia, é a monocracia real, popularmente conhecida por

monarquia, cujo traço distintivo é a hereditariedade. Nada impede que haja um Parlamento

na vigência da monocracia real, mas aí ele é apenas figurativo. Caso a Administração

pública não seja exercida pelo rei, e sim pelo Gabinete, enquadra-se o Executivo no tipo

dualista.

A monocracia ditatorial acontece quando o governante o é por haver

conquistado o poder. Reprisamos a idéia de que a longevidade do Governo é função direta

de sua autoridade, e não da força em si. É inegável que muitas ditaduras se perpetuam no

tempo, mas isto só será possível se adquirirem autoridade por seus atos, legitimando-se, ou

à custa de um formidável emprego da força.

Durverger sustenta que esse regime é efêmero, e, caso perdure, com a morte do

ditador ele se converte em uma monarquia, em uma monocracia presidencial ou em

cooptação. A Coréia do Norte nos fornece interessante exemplo em andamento. O atual

ditador, Kim Jong II, é filho do ditador anterior. Caso o poder seja transferido a um

descendente daquele após sua morte, mesmo que nominalmente o país se denomine como

uma República, estaremos diante de uma monarquia. Não consideramos que uma única

transferência hereditária do poder converta o regime em monárquico, salvo se houver o

animus de hereditariedade na transmissão do Governo. Nada obsta a que o filho tenha
alcançado o cargo por (de)méritos próprios, valendo-se da intimidação que o cargo do pai

lhe empresta ou por ser a melhor escolha.

O caso brasileiro, de sucessivos ditadores militares no período de 1964-1985,

não configura exceção à regra de conversão retro. A diferença é que a ditadura militar no

Brasil não era pessoal, de um homem, como no Chile de Pinochet, mas sim levada a cabo

pelas instituições das Forças Armadas, sucedendo-se os Chefes de Governo sem que se

96 In DUVERGER, Maurice. Institutions politiques et Droit Constitutionnel. 5 ed. Paris: Presses
Universitaires de France, 1960, p. 135 e ss. e DUVERGER, Maurice. Os regimes políticos. 2 ed. Tradução
de Geraldo Gerson de Souza. São Paulo: Difusão européia do livro, 1966, p. 29 e ss.
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modificasse em essência o ditador. A distinção quanto a uma ditadura diretorial sucede

pelo fato de no Brasil o poder ter sido exercido diretamente pelo Presidente, em função de

um mandato, ainda que ilegítimo, e não por um órgão coletivo.

Caso o Chefe de Governo seja eleito pelo povo, dá-se a monocracia

presidencial, da qual o Continente americano é prodigioso em exemplos. Conquanto um

presidente seja reeleito sucessivas vezes, tal como Franklin Delano Roosevelt nos Estados

Unidos, mantém-se a monocracia presidencial se as eleições sempre forem livres. Sendo

viciadas as eleições, a manutenção do Presidente no poder em nada difere de uma ditadura,

recebendo esta a qualificação de cesarista. Similarmente, a eleição pode ser levada a cabo

por apenas algumas pessoas, que detêm tal direito por herança, como no Sacro Império

Romano Germânico, em que o Imperador era eleito por alguns príncipes, o que configura a

monarquia eletiva.

Mesmo a escolha do Presidente dos Estados Unidos não sendo feita

diretamente pelo povo, mantém-se a sua inclusão como monocracia presidencial, pois o

direito de os membros do Colégio Eleitoral o escolherem não se transmite

hereditariamente, mas é conferido diretamente pelos cidadãos ianques a cada eleição. Ele é

escolhido pelo povo, mas indiretamente.

A última das formas de monocracia é a cooptada, verificada no Império

Romano, que se dá quando o governante escolhe seu sucessor, sendo vantajosa na medida

em que afasta herdeiros incompetentes e as regências, mas dá margem às intrigas

palacianas.

O Governo pode ser exercido por dois homens, em igualdade de condições e

tomando as decisões com base na concordância de ambos, hipótese em que estaremos

diante do Executivo colegiado. Se um se opuser à decisão tomada por outro, esta fica

inviabilizada, o que expõe a fragilidade desse arranjo. Naturalmente, ocorre uma

especialização nas tarefas exercidas por parte de cada um deles, deformando a natureza

colegial do regime. Utilizada no Consulado romano, o Executivo colegiado também pode

ser empregado excepcionalmente, “a título de modus vivendi provisório até a eliminação de
um deles; assim, os dois presidentes do Comitê francês de Libertação nacional em 1943”97.

97 DUVERGER, Maurice. Institutions politiques et Droit Constitutionnel. 5 ed. Paris: Presses
Universitaires de France, 1960, p. 136: “(...) à titre de modus vivendi provisoire em attendant l’élimination de
l’um d’eux; ainsi, les deux présidents du Comité français de la Libération nationale en 1943 (...)”
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Acrescendo-se pelo menos mais uma pessoa ao Governo, este deixa de ser

colegiado e passa a ser diretorial, mantendo-se a igualdade entre seus membros, sem

qualquer tipo de hierarquia ou poder pessoal, sendo as decisões tomadas coletivamente, por

maioria de votos. Tal como no tipo anterior, vai-se dando uma especialização entre seus

membros, e um deles assume de fato ou de direito uma preponderância sobre os demais,

e.g., o secretário-geral do Partido Comunista soviético.

O Diretório pode ter como membros Diretórios especializados e iguais entre si,

configurando o Polissínodo, modalidade assumida pelo Governo revolucionário da

Convenção, que tem a desvantagem de conduzir a conflitos entre seus componentes,

resultando na anarquia ou na supremacia de um deles.

Finalmente, há o Executivo dualista, que congrega elementos do Executivo

monocrático e do diretorial98, tendo por principal característica a presença de um órgão

colegiado, o Gabinete, independente do Chefe de Estado, embora seus membros sejam por

ele nomeados, em geral dentre componentes da maioria parlamentar. Há uma

especialização das funções, mas as medidas essenciais são tomadas em conjunto.

A princípio, todos os membros do gabinete eram iguais, mas entre eles pode

surgir um que predomine, de fato ou de direito, à semelhança dos casos anteriores, e este

recebe a denominação de Primeiro-Ministro, Presidente do Conselho ou Chefe de

Governo. O primeiro a empregar essa expressão ao seu posto foi William Pitt II, ao formar

o Gabinete de 180399.

Exercendo o papel de Chefe de Governo, a introdução do Primeiro-Ministro

poderia, à primeira vista, significar uma transformação do regime dualista, de um homem e

um Gabinete, para uma nova espécie, com dois homens, os Chefes de Estado e de Governo

e um Gabinete. Mera aparência, dado que o Primeiro-Ministro continua sendo membro do

Gabinete, estando apenas o Chefe de Estado fora dele. Em nada importa que este seja um

rei ou um presidente, o que caracteriza o regime dualista é a existência de um órgão de

Governo colegiado e independente de sua figura.

98 Na obra ‘Os regimes políticos’, às fls. 31, é dito que o governo dualista é uma espécie de combinação entre
o governo diretorial e presidencial. Atribuímos esta referência ao governo presidencial a um erro de tradução,
pois no ‘Institutions politiques et Droit Constitutionnel’, às fls. 137-138, é feita em seu lugar menção ao
executivo monocrático.
99 Cf. BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros: 2001, p. 325.
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3 O ESTADO UNITÁRIO

3.1 Evolução

3.1.1 Dos tipos históricos de Estado

Georg Jellinek, em clássica lição, informa que há cinco tipos históricos

fundamentais de Estados, a saber, o antigo Estado oriental, o Estado helênico, o Estado

romano, o Estado da Idade Média e o Estado moderno100.

Diz o autor que “é altamente instrutivo considerar os tipos de Estado que tem

uma relação histórica com o Estado atual, seja porque o unam com ele uma imediata

continuidade histórica, seja porque o conhecimento de uns tenha influído no outro.”101

O Estado oriental, malgrado o despotismo e a teocracia que os caracterizavam,

possuía, todavia, uma ordem jurídica, a qual, não obstante, apresentava reduzidas garantias

jurídicas para a grande massa.

Tais Estados eram monárquicos, sendo os governantes, como se intui do

próprio termo ‘teocracia’, adorados como se deuses fossem. Como exceção a esse caráter

divino dos reis, figurava apenas o Estado de Israel – de fé monoteísta – que o recusava,

sendo os monarcas submetidos à lei divina102.

Por sua vez, o Estado grego, o qual já fora identificado no passado com o

Estado antigo em geral, tem como principal característica a onipotência estatal, com a

conseqüente desvalorização do indivíduo. A tão apregoada liberdade dos gregos se referia

apenas à sua participação na formação das leis, após o que estas os dominavam, sem lhes

deixar margem de liberdade tal como se a entende hoje. Diz Jellinek que, “por isso, a idéia

100 Lição adotada, entre outros, por Jorge Miranda, in Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro:
Forense, 2005. p. 24.
101 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. México: FCE, 2000. p. 82: “(...) es altamente instructivo
considerar los tipos de Estado que tienen una relación histórica con el Estado actual, ya porque le unan con él
una inmediata continuidad histórica, ya porque el conocimiento de los unos haya influido en el outro.”
102 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. México: FCE, 2000. p. 285: “La idea de que los
mandamientos de Jehová son superiores al poder de los reyes y que no es el rey aquel por cuya voz Jehová
habla a su pueblo, existió también en la época primera de los reyes. En todo caso, este hecho es uno de los
efectos históricos del Estado israelita. Por conseguinte, la realeza era concebida desde antiguo en este pueblo
como un poder limitado unido a la ley de Jehová, la cual habría de realizar.”
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socialista, segundo a qual o indivíduo só tem o valor de membro de uma comunidade, teve

sua expressão mais alta e mais pura no Estado grego quando se tratava, ao menos, do

cidadão”103. A propósito, é de se citar Benjamin Constant para maior detalhamento do que

vinha a ser a liberdade dos antigos:

A liberdade dos antigos consistia em exercer colectiva, mas directamente, várias
partes da soberania, m em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em
concluir com estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar
sentenças, em examinar as contas os actos e a gestão dos magistrados, em fazê-
los comparecer perante o povo, em submetê-los a acusações, em condená-los ou
em absolvê-los; mas, ao mesmo tempo que se dava isso que os antigos
chamavam liberdade, eles admitiam como compatível com tal liberdade colectiva
a sujeição completa do indivíduo à autoridade do conjunto. – Todas as acções
privadas estavam sob uma vigilância severa. Nada era concedido à
independência individual, nem no tocante à religião. A faculdade de escolher o
seu culto, faculdade que nós olhamos com um direito dos mais preciosos, teria
parecido aos antigos um crime e um sacrilégio. Nas coisas que nos parecem mais
úteis, interpõe-se a autoridade do corpo social e afecta a vontade dos indivíduos.
– nas relações mais domésticas, intervém ainda a autoridade.

Assim, entre os antigos, o indivíduo, soberano quase habitualmente nos assuntos
públicos, é escravo nos assuntos privados. Como cidadão, decide da paz e da
guerra; como particular, aparece circunscrito, observado, reprimido em todos os
seus movimentos; enquanto porção do corpo colectivo, ele interroga, destitui,
condena, despoja, exila, fere de morte os seus magistrados ou seus superiores;
enquanto submetido ao corpo colectivo, pode, por sua vez, ser privado do seu
estado, despojado das suas dignidades, banido, condenado à morte pela vontade
discricionária do conjunto de que faz parte. Entre os modernos, pelo contrário, o
indivíduo, independente na sua vida privada, não é soberano, mesmo nos Estados
mais livres, senão na aparência...104

Esse Estado tinha dimensões reduzidas, sendo bastante comum a utilização da

expressão “Cidade-Estado” para caracterizá-lo, existindo ali diversas formas de Governo,

variando de uma para outra ou “consoante as filosofias e as vicissitudes políticas, internas

e externas”105

O Estado romano conserva muitas semelhanças com o Estado grego. Assim,

por exemplo, a sua natureza municipalista (Cidade-Estado), não obstante o tamanho

atingido pelo Império Romano em seu apogeu. Nele se desenvolve a noção de poder

político, separa-se o Direito privado do público, passa-se a atribuir direitos aos estrangeiros

(ius gentium), etc.

103 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. México: FCE, 2000. p. 286: “Por eso, la idea socialista,
según la cual el individuo sólo tiene el valor de miembro de una comunidad, halla su expressión más alta y
más pura en el Estado griego cuando se trataba, al menos, del ciudadano.”
104 CONSTANT, Benjamin, apud MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro:
Forense, 2005. p. 26. Ver, também, COMPARATO, Fábio Konder. Ética: Direito, Moral e Religião no
mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 551 e BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal
ao Estado social. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 144-146.
105 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 25.
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Com as invasões bárbaras, acaba-se o Império Romano do Ocidente,

fragmentando-se a Europa ocidental em feudos, verdadeira privatização do poder político.

Assim é que a noção antiga de imperium é substituída pelo dominium. O Estado medieval,
a rigor, não é Estado como se o entendia na Antigüidade ou mesmo em períodos

posteriores106. O poder, de fato, encontrava-se nas mãos dos senhores feudais, isto é,

bastante descentralizado, não havendo relação direta entre o poder real e os súditos, cuja

conseqüência é a inexistência de direitos para estes enquanto tais, mas sim na qualidade de

membros de certas coletividades, os feudos, nos quais havia “uma série de poderes ou

autoridades, cada qual com ampla jurisdição, verticalmente dispostos”107. Avultam nestes,

todavia, a influência da Igreja, verdadeira autoridade permanente da Idade Média.

Em decorrência da concentração do poder político nas mãos dos reis, que

finalmente conseguem superar os potentados locais representados pela nobreza, formam-se

os Estados modernos europeus. Assim, ao contrário do que havia no Estado medieval, a

autoridade emana do rei, e não dos senhores feudais, atingindo todos os nacionais, por

serem todos súditos da mesma pessoa, fazendo o Governo central valer sua autoridade,

estabelecendo-se ainda os limites territoriais, a despeito das diversas mudanças por que

passou a geografia política européia com o tempo.

Como suas principais características, encontram-se a superação da índole

religiosa, isto é, a secularização do Estado, afastando-se a Igreja do poder político; a

soberania estatal, em seu aspecto interno de superação das resistências e no aspecto externo

de independência; e o caráter nacional, deixando-se de lado critérios tais quais a

dominação e a religião como fator de unificação.

3.1.2 Do Estado Democrático de Direito

3.1.2.1 Estado de Direito

106 Conforme Jorge Miranda, in Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 30,
Estados como o Império Franco e o Sacro Império Romano-Germânico etc., que existiram nesse período, não
identificam as concepções e formas políticas medievais, quer pelo afastamento do Ocidente, precariedade ou
duração efêmera.
107 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 32.
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A expressão ‘Estado de Direito’ surgiu na Alemanha108, em fins do século XIX

(Rechtsstaat). É esse Estado, todavia, uma decorrência daquilo que Paulo Bonavides
entende ser a revolução da liberdade109. Essa, por sua vez, decorre mesmo das idéias que

fervilhavam no ‘Século das Luzes’110, isto é, “as correntes filosóficas do contratualismo,

do individualismo e do iluminismo – de que são expoentes doutrinais LOCKE (Segundo
Tratado sobre o Governo), MONTESQUIEU (Espírito das leis), ROUSSEAU (Contrato
Social), KANT (além de obras filosóficas fundamentais, Paz Perpétua)”111

Representa ele a submissão do poder político ao império da lei, visando à

eliminação das arbitrariedades, à limitação do poder absoluto dos reis, enfim, à destruição

do Ancien Régime112.
O Estado de Direito também é denominado Estado constitucional, tendo por

marco principal a Revolução Francesa, sem que se esqueça de mencionar a Revolução

Americana113 e a Revolução Gloriosa inglesa. É de se perceber, portanto, que ele decorre

das aspirações burguesas, classe esta – a burguesia – cujo poder político não correspondia

ao seu poderio econômico.

Justamente em face de suas raízes – a luta contra o absolutismo –, de sua

fundamentação teórica – o liberalismo –, o Estado de Direito surgiu como Estado Liberal,

quer dizer, como guardião das liberdades das pessoas como indivíduos.

O Estado de Direito se caracteriza pela existência de uma Constituição escrita,

esta a racionalizar, institucionalizar e limitar o poder político; pela unidade e

indivisibilidade da soberania nacional; pela proteção dos direitos políticos dos cidadãos,

108 Conforme CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 3 ed.
Coimbra: Almedina, 1999, p. 92.
109 Do Estado liberal ao Estado social. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2004,p. 29.
110 O século XVIII.
111 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 44.
112 A propósito, cabível a lição de SEGADO, Francisco Fernandez, in El sistema constitucional espanõl.
Madrid: Dykinson, 1992, p. 40, quando afirma que nenhum princípio da Declaração de Direitos do Homem e
do Cidadão de 1789 simboliza com tanta nitidez a ruptura frontal com o Antigo Regime quanto o seu Art. 16:
“Toute societé dans laquelle la garantie des droits n´est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n´a point de constitution.”, isto é, “toda sociedade aquela em que a garantia dos direitos não seja assegurada,
nem a separação dos poderes determinada, não possui constituição”, sendo a separação dos Poderes
característica do Estado de Direito, o que se verá mais adiante.
113 A primeira Constituição, em sua moderna acepção, foi a dos Estados Unidos da América, que data de
1787.
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sendo estes abstratamente vistos como iguais em direitos e obrigações; pela divisão dos

poderes; e pela superioridade da lei como fonte do Direito.

Sobre o tema, Francisco Fernandez Segado, de forma irrepreensível, assinala:

É de sobra conhecido que a fusão em uma mesma fórmula, o “Estado de
Direito”, dos termos “Estado” e “Direito”, pretendia expressar a relação de
subordinação em que se encontra o primeiro a respeito do segundo dos termos;
tratava-se, em definitivo, de nos mostrar a submissão do Estado ao ordenamento
jurídico com a finalidade de garantir a segurança jurídica de seus cidadãos. A
Constituição de Massachusets de 1790 subsumiria o significado desta cláusula na
conhecida idéia de governo das leis, que não dos homens.

Sem dificuldade, como recorda Garrorena, a cláusula “Estado de Direito” não
apenas faz referência a vinculação do Estado pela norma, senão sobre todo, a
certas convicções, princípios e crenças, típicos daquele originário mundo
conceitual liberal e burguês, os quais dão todo seu sentido a essa vinculação, a

esta limitação do Estado pelo Direito.
114

Em seguida, o Constitucionalista espanhol trata de três premissas que entende

fundamentais ao Estado de Direito, a saber, a sujeição dos cidadãos e dos poderes públicos

ao ordenamento jurídico, a divisão de poderes e o reconhecimento de uma ordem

valorativa.

A sujeição dos cidadãos e dos poderes públicos ao ordenamento jurídico se

relaciona diretamente “ao princípio geral do valor normativo imediato e direto da

Constituição”115, bem como à sujeição do Estado às demais leis. Assim é que encontramos,

por exemplo, o princípio da legalidade, cuja vertente para a administração significa que

esta só pode fazer aquilo que lhe for autorizado pela lei.

Quanto ao reconhecimento de uma ordem valorativa, é de se notar que o

Estado de Direito precisa ser legitimado, e o faz por meio de um conjunto de valores que

há de orientar o ordenamento jurídico. De acordo com Verdu, o ordenamento jurídico só

estará legitimado mediante o reconhecimento da dignidade da pessoa e dos direitos que lhe

114 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit.. p. 110: “Es de sobra conocido que la fusión en una misma
fórmula, el <<Estado de Derecho>>, de los términos “Estado>> y <<Derecho>>, pretendía expresar la
relación de subordinación en que se encuentra el primero respecto del segundo de los términos; se trataba, en
definitiva, de mostrarnos el sometimiento del Estado al ordenamiento jurídico con la finalidad de garatizar la
seguridad jurídica de sus ciudadanos. La Constitución de Massachusetts de 1790 subsumiría el significado de
esta cláusula en la conocida idea del gobierno de las leyes, que no de los hombres. Sin embargo, como
recuerda Garrorena, la cláusula <<Estado de Derecho>> no sólo hace referencia a la vinculación del Estado
por la norma, sino sobre todo, a ciertas convicciones, principios y creencias, típicos de aquel originario
mundo conceptual liberal y burgués, los cuales dan todo su sentido a esa vinculación, a esta limitación del
Estado por el Derecho.”
115 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit.. p. 111: “(...) al principio general del valor normativo inmediato
y directo de la Constitución (...)”
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são inerentes116. In casu, é elemento essencial dessa ordem valorativa a proteção estatal da
liberdade e segurança individuais, o que se encaixa perfeitamente na ideologia liberal

burguesa.

Embora essas características genéricas retro mencionadas, o Estado de Direito

se manifestou de formas diversas. Daí ter Canotilho dito que “a “domesticação do domínio

político” pelo direito faz-se de vários modos e, por isso, deveremos ter cuidado em

identificar conceitos como Rechtsstaat, Rule of Law, État légal, não obstante todos eles
procurem alicerçar a juridicidade estatal”117, identificação esta que se procederá logo a
seguir.

Consoante o insigne Professor lusitano, a fórmula The Rule of the Law, de
natureza britânica, pode ser percebida sob quatro dimensões básicas: a observância de um

processo justo regulado por lei, na esteira da Carta Magna de 1215, quando se tiver de

privar os cidadãos de suas propriedades e liberdade, ao julgá-los; a proeminência das leis e

costumes em face da discricionariedade do poder real; a sujeição dos atos do Executivo à

soberania parlamentar; a igualdade de acesso dos cidadãos aos tribunais para aí

defenderem seus direitos em conformidade com o Common Law e perante quaisquer

indivíduos ou poderes públicos.

Na seqüência, aponta-se o império do direito nos Estados Unidos, cujo

primeiro e principal tópico (do Estado Constitucional ianque) é a idéia de always under the
law. Assim, extrai-se do direito do povo a feitura de uma lei superior, a Constituição, que
contém os esquemas básicos do Governo e seus limites, consagrando-se os direitos e

liberdades dos cidadãos. O segundo tópico se refere à juridicidade do poder à justificação

do governo, ou seja, à verificação de ser o Governo submetido às leis, formando-se estas

com suporte em um conjunto unificado de princípios de justiça e de direito, devendo as

razões de governo ser aptas a evidenciar o consentimento do povo em ser governado em

determinadas condições. Os tribunais, exercendo a justiça em nome do povo, sendo

constituídos por juízos nos quais este depositou sua confiança, devem preservar tais

princípios, podendo mesmo, caso necessário, desaplicar e declarar nulas as leis que

considerem inadequadas.

116 Cf. SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit.. p. 115.
117 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 89.
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Já o Estado constitucional francês assentou-se, ao menos em termos teóricos,

em uma ordem jurídica hierárquica, em cujo topo se encontra a Declaração de Direitos do

Homem e do Cidadão de 1789, que atua como ‘supra’ e ‘pré –’ Constituição, abaixo do

que vem esta e, na seqüência, as leis, ao que se seguem os atos do Executivo de aplicação

destas.

Tal modelo serve ainda nos dias de hoje como paradigma aos Estados

constitucionais atuais; entretanto, apesar de a hierarquia de normas do Estado

constitucional se contrapor ao Estado policial, ressalta Canotilho que ele se transmuda “em

simples Estado legal, afirmando-se a soberania ou primado da lei com base na doutrina da
soberania nacional expressa pela assembleia legislativa.”118 O primado da lei submete o

poder político sob um duplo ponto de vista: garante-se que a lei seja editada tão somente e

apenas pelo órgão legislativo e, diante da qualidade de obra dos representantes nacionais, a

lei é a fonte de Direito hierarquicamente superior, após as leis constitucionais, de modo a

que as medidas do Executivo para lhe dar execução devem estar em conformidade com ela

mesmo, consubstanciando o princípio da legalidade para a Administração. Diga-se ainda

que têm as leis caráter geral, posto produtos da vontade geral, em contraposição aos

privilégios do Antigo Regime.

Desafortunadamente, a primazia da lei, em França, neutralizou a primazia da

Constituição, levando Carré de Malberg a se referir ao Estado de Direito francês como um

Estado legal, dotado de relativa eficácia no cumprimento do princípio da legalidade da
Administração, mas não compreendendo o sentido da supremacia da Constituição.

Finalmente, refere-se o Professor português ao Rechtsstaat, termo que surge no
século XIX como uma dimensão do constitucionalismo alemão. Havia a pretensão de

situar o constitucionalismo alemão entre o ‘constitucionalismo da restauração’, tendo por

princípio estruturante o monárquico, e o ‘constitucionalismo da revolução’, com a

soberania popular como princípio estruturante. Também chamado, no início, de ‘Estado da

Razão’, o Estado de Direito firmou-se como um Estado Liberal de Direito, limitando-se à

defesa da ordem e segurança públicas, olvidando-se das esferas econômica e social.

Os direitos aí considerados fundamentais eram a liberdade e a propriedade, que

só poderiam ser objeto de intervenções (autoritárias) pela Administração quando houvesse

118 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 91.
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permissão concedida por lei aprovada pelos representantes do povo. A limitação do Estado,

bom que se diga, atinge também o soberano, submetido ao império da lei.

3.1.2.2 Do Estado Democrático de Direito propriamente dito

Assiste razão uma vez mais a Canotilho, quando este sustenta que, embora o

Estado de Direito tenha se revelado uma divisória entre Estados que têm uma Constituição

daqueles que não, atualmente o Estado constitucional não pode a isso se limitar, a ser mero

Estado de Direito. Eis que ele deve se legitimar pelo povo, havendo assim de ser Estado

Democrático de Direito.

A expressão “de Direito” se refere às liberdades negativas, representadas pelas

liberdades liberais burguesas em frente ao Estado119, enquanto que “Democrático” se liga à

participação política120, liberdade democrática ou positiva, que legitimaria o poder.

Efetivamente, é o princípio da soberania popular que legitima todo o poder político,

assegurando e garantindo “o direito à igual participação na formação democrática da

vontade popular”121.

Percebe-se, pois, com clareza, que liberalismo e democracia não são a mesma

coisa, nem necessariamente andam juntos. Aquela é uma idéia aristocrática, conforme

assevera Ortega y Gasset, em nada se relacionando com a democracia, e, assim sendo, é

cabível a lição de Leibholz, para quem “o valor essencial que inspira o liberalismo não se

volta para a comunidade, mas para a liberdade criadora do indivíduo dotado de razão”122.

Não é impossível, todavia, como demonstra a experiência, conjugar as duas idéias,

preponderando hoje a idéia democrática, “de modo inequívoco, como acontece em nossos

dias, com a chamada democracia de massas, democracia igualitária, ou, para empregarmos

a justa expressão de Burdeau, democracia governante, que se distingue da democracia
governada, do liberalismo”123.

119 Perceba-se como tal conceito se encaixa na liberdade dos modernos de Benjamin Constant, outrora
mencionada.
120 E, aqui, na liberdade dos antigos.
121 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 96.
122 LEIBHOLZ, Gerhard, apud BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7 ed. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 53.
123 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 55.
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Prosseguindo na noção do que é a idéia democrática, quer parecer que a melhor

conceituação já formulada cuida dos dizeres acerca do governo democrático proferidos por

Abraham Lincoln em Gettysburg, no ano de 1863, a saber, “that government of the people,

by the people, and for the people shall not perish from the earth.”124-125.

Novamente, recorremos à lição de Francisco Fernandez Segado para enunciar

as características básicas do Estado Democrático, as quais devem ser conjugadas com

aquelas próprias do Estado de Direito, a fim de se sintetizar o Estado Democrático de

Direito126: a concepção plural da sociedade, a participação como princípio reitor da vida

social e política e a democracia como princípio de convivência.

Seguindo a idéia de concepção plural da sociedade, é de se reconhecer que elas

são compostas por indivíduos de naturezas diversas, quer se considerem critérios como

renda, etnia, nível cultural etc., sendo aqueles formadores dos mais variados grupos

sociais. A idéia democrática requer a compreensão desses grupos e a possibilidade de seu

desenvolvimento, de sua personalidade, quer pelo respeito, quer pela participação deles na

vida social.

De acordo com o princípio democrático, reside a soberania no povo, o que quer

dizer que dele resultam os poderes e a legitimidade do Estado. Assim é que devem os

populares não apenas ser reconhecidos, respeitando-se seus grupos, mas forçoso que

participem da vida social e política, o que se percebe, por exemplo, no instituto do júri, nos

sufrágios etc.

Finalmente, a democracia não se restringe à participação e ao reconhecimento

da pluralidade, mas se refere também a uma noção cultural, de respeito e tolerância, sendo

verdadeiro princípio de convivência a nortear as relações sociais em sentido amplo.

124 No mesmo sentido, SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit.. p. 115. Tradução livre: “aquele governo do
povo, pelo povo e para o povo não deverá perecer da Terra.”
125 A propósito, diz Friedrich Müller, in Op. cit., p. 80: “Isso corresponde ao “government for the people”, na
conhecida fórmula de Abraham Lincoln, se quisermos traçar destarte a linha para a tradição, sem querer
imputar subrepticiamente [unterschieben] essa reflexão ao autor. O “government by the people”” deveria, em
conformidade com a idéia fundamental da democracia, abranger na medida do possível todos os adultos
capazes; no entanto, isso não é a práxis usual, sendo que a restrição aos cidadãos eleitores exige maior
intensidade de fundamentação do que se costuma mobilizar. Por fim, o “government of the people” oscila
entre a função icônica e a da instância de atribuição, conforme a modalidade efetiva de utilização. No modelo
plebiscitário de Rousseau aparece até a tentativa heróica de fundir identitariamente o povo de atribuição e o
povo destinatário, e de banir com isso, claramente no sentido de “of the people”, a piedosa imagem de santo
do povo interditado, útil aos detentores do poder, para a pré-história da república moderna.”
126 Sem prejuízo das características do Estado Social, também a serem incluídas como características do
Estado Democrático de Direito, como se explicará adiante.
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Seguindo a enumeração proposta pelo Catedrático da Universidade de Santiago

de Compostela, deve-se ainda abordar um terceiro tipo de Estado, o Social. Necessário,

entretanto, perceber que não há sentido em se falar atualmente em Estado Democrático de

Direito que não seja Estado Social127, pois, como diz Paulo Bonavides, “o Brasil128 de hoje

só tem lugar para uma forma de democracia: a democracia substantivo”129, afirmando

desse modo a precisão de que a democracia não seja somente aparente, e sim efetiva. Não

é possível, portanto, que a democracia se subsuma apenas ao princípio da legalidade e à

existência de pleitos eleitorais regulares, exigindo sim a efetiva participação da população

no progresso social.

Irretorquível a lição de Paulo Bonavides:

A terceira revolução é portanto a do Estado social. Como se vê, ela irrompe
silenciosa e irreprimível na Segunda metade do século XX, com o socialismo ou
sem o socialismo. Mas necessariamente é uma revolução pluralista, democrática,
que não derrama sangue nem acende labaredas, inspirada menos na referência
indivíduo do que no valor da pessoa humana, enquanto princípio cuja inserção
não se pode separar do grupo ou da categoria coletiva. Ocorre sob a égide de
uma liberdade que tanto há-se ser material como também formal, ficando porém
fora do alcance e do golpe intruso de uma vontade eventualmente usurpadora,
como é a vontade do Estado, quando se move além do raio de limitações que só a
Constituição pode traçar com legitimidade.

Sem Estado social e sem Constituição, não há como criar a ordem econômica e
social de uma democracia pluralista, mormente na sociedade de massas do século
XX. É mais fácil falar de Constituição do que de Estado social. Acerca deste
último as ambigüidades são maiores, embora as mais modernas Constituições do
ocidente, como as da península ibérica, ou seja, as de Portugal e Espanha, de
1976 e 1978, não trepidaram em adotar essa designação para qualificar
ideologicamente a nova inspiração democrático do estatuto fundamental,
seguindo a esse respeito a mesma trilha formal da “Grundgesetz” alemã de

1949.
130

Para fins de aperfeiçoamento do raciocínio, diga-se que o Professor Segado

enumera como características do Estado Social o princípio da igualdade material131, o

reconhecimento dos direitos de caráter econômico e social e a Constituição econômica132.

127 O próprio prof. Segado, ao proceder a tal enumeração, está meramente explicitando a fórmula contida no
Art. 1º.1 da Constituição da Espanha, que diz ser o país um Estado social e democrático de Direito.
128 Lição aplicável, não obstante, a todos os Estados Democráticos de Direito.
129 BONAVIDES Paulo. Teoria do Estado, 5 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. p. 301. Aponta
também o autor que “com adjetivos, jamais a possuiremos em face do presente quadro institucional.”
130 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo e a crise
contemporânea. Fortaleza: Edições Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1987. p. 67-68
131 Efetivamente, poder-se-ia falar em isonomia material, a qual é de se entender como faceta da democracia
‘substantivo’.
132 Ou seja, a incorporação da ‘Constituição econômica’ aos textos constitucionais.
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3.1.3 Da separação dos poderes

Em face do caráter essencial da separação de poderes para a moderna Teoria do

Estado, deixamos, propositadamente, de comentá-la quando cuidamos de tratar das

características do Estado de Direito, o que passamos a fazer agora com mais acuidade.

De acordo com Fábio Konder Comparato, “organizar adequadamente as

funções do Estado, a fim de evitar os risco de ineficiência e abuso do poder, é uma questão

comum a todos os regimes políticos”133. Prossegue o Jurisconsulto do Largo de São

Francisco, dizendo que essa questão “adquire, porém, na democracia, uma importância

especial, dadas as dificuldades maiores que sofre o povo para exercer a contento os seus

soberanos poderes de controle sobre os agentes públicos”134

Ora, a separação dos poderes135 já é questão da qual se cuida desde Aristóteles,

para quem haveria poderes distintos em toda sociedade política bem organizada136, não

devendo haver concentração nas mãos das mesmas pessoas, ou se colocar poder demais em

uma pessoa por muito tempo, dada a natureza corruptora do poder. De acordo com suas

idéias, o melhor era que se atribuíssem cargos e funções iguais aos ricos e pobres e se

buscasse o incremento da classe média137, para dissolver o faccionismo. De acordo com

Bobbio,

uma das razões pelas quais a crise de hoje é mais grave que todas as outras é a
proliferação sem precedentes do faccionismo. Os partidos estão se transformando
em facções. Na grande literatura política de todos os tempos há um tema
permanente sobre o qual os políticos deveriam refletir: as facções são a ruína das
repúblicas. E os partidos se transformam em facções quando lutam unicamente
pelo seu poder para tirar um pouco de poder às outras facções, sendo que, para
atingir seus objetivos, não hesitam em despedaçar o Estado.138

Conquanto as idéias aristotélicas, hoje, ao se falar em separação de poderes,

faz-se quase que uma imediata menção a Montesquieu, cujas idéias acerca do tema

133 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 670.
134 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 670.
135 Melhor termo seria ‘Funções’, mas utilizar-se-á ‘Poderes’, tendo em vista sua consagração nos textos de
Ciência Política.
136 De acordo com Paulo Bonavides, in Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 136,
Aristóteles distinguira a assembléia-geral, o corpo de magistrados e o corpo judiciário.
137 Diz Aristóteles, apud BOBBIO, Noberto. A teoria das formas de governo. 4 ed. Brasília: Universidade
de Brasília, 1985. p. 62: “Está claro que a forma intermediária é a melhor, já que é a mais distante do perigo
das revoluções; onde a classe média é numerosa raramente ocorrem conspirações e revoltas entre os
cidadãos.”
138 BOBBIO, Noberto. As ideologias e o poder em crise. Brasília: Universidade de Brasília. São Paulo:
Polis, 1988, p. 194.
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revelam a sua preocupação a respeito da liberdade, ao pugnar pelo poder refrear a si

mesmo, limitando-se.

O desenvolvimento de sua idéia de tripartição dos poderes se encontra no Livro

XI, Capítulo VI, da obra Do Espírito das Leis, que se inicia com Monstesquieu afirmando

que “há em cada Estado três espécies de poder: o poder legislativo, o poder executivo das

coisas que dependem do direito das gentes, e o poder executivo daquelas que dependem do

direito civil”139. Em seguida, especifica o que é cada um desses poderes:

Pelo primeiro poder, o príncipe ou magistrado cria as leis para um tempo
determinado ou para sempre, e corrige ou ab-roga aquelas que já estão feitas.
Pelo segundo, determina a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas,
estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou
julga as questões dos indivíduos. Chamaremos este última “o poder de julgar”, e
o outro chamaremos, simplesmente, “o poder executivo do Estado”.

A liberdade política, em um cidadão, é essa tranqüilidade de espírito que decorre
da opinião que cada um tem de sua segurança e, para que se tenham essa
liberdade, cumpre que o governo seja de tal modo que um cidadão não possa
temer outro cidadão.

Quando em uma só pessoa, ou em um mesmo corpo de magistratura, o poder
legislativo está reunido ao poder executivo, não pode existir liberdade, pois se
poderá temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado criem leis tirânicas para
executá-las tiranicamente.

Também não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder
legislativo e do executivo. Se o poder executivo140 estiver unido ao poder
legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o
juiz seria o legislador. E se estiver ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a
força de um opressor.141

A nós se afigura auto-evidente a necessidade de separação dos poderes, que

assim evita, ou ao menos diminui sensivelmente, a possibilidade de seu abuso142.

Conforme Bonavides, Montesquieu “engendrou do mesmo passo a técnica que conduziria

ao equilíbrio dos mesmos Poderes, distinguindo a faculdade de estatuir (faculté de statuer)
da faculdade de impedir (faculté d´empêcher)”143, verdadeiro sistema de freios e

contrapesos. Nas palavras do Iluminista francês:

139 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 165.
140 Parece aí ter havido um erro de tradução ou coisa que o valha, pois faria mais sentido fosse a expressão
“Poder Judiciário”. Transcreveu-se, no entanto, ipsis litteris o trecho do livro que serviu de fonte.
141 MONSTESQUIEU. Ob. cit. p. 165-166.
142 Vide, a respeito, o Art. 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, já transcrito, bem como o
Art. 22 da Constituição francesa de 5 do Frutidor do ano III (“existe tão-somente a garantia social quando
assegurada pelo estabelecimento da divisão de poderes, pela fixação de seus poderes e pela responsabilidade
dos funcionários públicos”) e o Art. 19 da Constituição francesa de 1848 (“a separação de poderes é a
primeira condição de um governo livre”), ambos extraídos de BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed.
São Paulo: Malheiros, 2001. p. 143.
143 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 140.
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Chamo faculdade de estatuir o direito de ordenar por si próprio ou de corrigir o
que foi ordenado por outro. Chamo faculdade de impedir o direito de anular uma
resolução tomada por qualquer outro, e era nisso que consistia o poder dos
tribunos de Roma. E, não obstante aquele que tem a faculdade de impedir possa
ter também o direito de aprovar , essa aprovação não será nada mais que uma
declaração de que ele não usará sua faculdade de impedir e, portanto, a faculdade
de aprovar decorre da de impedir.144

Além dessa regra de se atribuir a órgãos distintos os poderes de estatuir e o de

impedir, como essencial ao princípio da separação de poderes, assinala Fábio Konder

Comparato a de não-cumulatividade do poder de propor com o de decidir, o que é de

elementar bom senso.

De acordo com Madison, o Legislativo é o que teria mais facilidade em abalar

o equilíbrio entre os poderes, pois tem capacidades maiores e menos suscetíveis a

limitações que os outros, podendo ainda chegar aos bolsos do povo e determinar os

vencimentos dos demais, tendo assim mais facilidade de proceder a usurpações. O

Executivo, a quem toca a defesa da liberdade e contra os estrangeiros, é o responsável pela

definição do bom governo. Na prática, entretanto, o poder de iniciativa – e também o de

impulso do Estado – levou o Executivo a se sobressair sobre os demais poderes.

Locke também via o Legislativo como o poder a preponderar, pois para ele a

sociedade política tinha como função preservar os direitos naturais individuais como a

vida, a liberdade e a propriedade, o que só poderia ser feito pela lei, não podendo, todavia,

atuar de forma arbitrária em relação a vida e ao patrimônio do povo, ao qual se encontra

submetido145.

O Parlamento, por sua função precípua de fazer leis, não precisaria se manter

reunido permanentemente, por não demandar tal tarefa, segundo Locke, muito tempo ou

trabalho. Além disso, haveria a tentação humana de aqueles que fazem as leis fossem os

mesmos que as aplicassem, no que poderiam vir a se isentar de seu cumprimento, o que

requer que o zelo pela execução das leis deva ser de responsabilidade de um corpo

permanente – o Poder Executivo. Por sua formação, o Ensaísta inglês entende que tal

função deve ser incumbida a algum partícipe do Legislativo, estando a este subordinado e

podendo ser por ele destituído a qualquer instante.

144 MONTESQUIEU. Op. cit., 2004. p. 170.
145 O povo teria assim, em casos de tirania ou de usurpação, o direito natural de revolução.
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Efetivamente, foi Locke quem concebeu a moderna Teoria da Separação dos

Poderes146, e não Montesquieu147, imaginando-a no sentido de ser preciso dividir o poder

para mantê-lo sob controle. O Publicista francês, no entanto, deu-lhe um enfoque

plenamente coadunado com a óptica liberal, com a ideologia da burguesia, então em

ascendência política. De todo modo, cabível a lição de Fábio Konder Comparato, para

quem “organizar adequadamente as funções do Estado, a fim de evitar os riscos de

ineficiência e abuso do poder, é uma questão comum a todos os regimes políticos”148.

3.2 Descentralização e desconcentração

As expressões ‘formas de Estado’ e ‘formas de Governo’ encerram conceitos

diferentes. Enquanto a primeira diz respeito à organização do Estado, pelo que também se

denomina de ‘formas de organização do Estado’, a segunda relaciona-se com a titularidade

do poder. Assim, são formas de organização estatal o Estado unitário e o complexo,

enquanto que são formas de governo, entre outras, a República e a monarquia.

O Estado unitário é por definição aquele em que há apenas um Governo para

todo o território, exercendo com exclusividade o imperium por direito próprio. Essa forma
de Estado é a regra, predominando sobre as formas compostas, nas quais existem pelo

menos dois governos. Quando se estudam os elementos típicos do Estado, a óptica sempre

é a do Estado unitário e não dos compostos149, mesmo porque, em relação às Federações,

por exemplo, não há diferença entre os elementos, apontando-se apenas as nuanças que lhe

são peculiares, como o fato de um povo em algumas delas ter dupla cidadania, a de seu

146 Distinguia os Poderes Legislativo, Executivo e Federativo. Aquele primeiro para fazer as leis, esse para
executá-las e este último para tratar das relações com o exterior.
147 Inclusive, o livro XI, capítulo VI deO espírito das leis tem como título “Da constituição da Inglaterra”.
148 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 670.
149 Esse é o motivo pelo qual é comum entre os tratadistas se incluir a soberania como elemento essencial do
Estado, visão equivocada. No mesmo sentido, reforçando o que dissemos, a lição de Laband: “Or, dans la
littérature politique comme dans la litttérature de droit public, l’Etat unitaire, étant la forme régulière et la
plus simples, est ordinairement pris pour base des discussions sur l’Etat, et même on l’identifie tout
simplement avec l’Etat en général; cela explique que l’on considère régulièrement, pour abstraire l’idée
logique de l’Etat, l’Etat indépendant, isolé, c’est-à-dire souverain, et que par suite on pose la souveraineté
comme élément essentiel de cette idée.” (LABAND, Paul. Op. cit., p. 113).
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Estado-membro e a da Federação, tal como acontece nos Estados Unidos, o que já não

ocorre no Brasil.

Essa forma de Estado, a unitária, conta com um único aparelho estatal, o qual é

completo, exercendo todas as atribuições e funções estatais. O poder estatal se exerce

assim sobre um corpo único de governados, e se estende por todo o território da mesma

forma. O unitarismo, porém, segundo Prélot150, não implica necessariamente uma

monocracia ou um regime totalitário. Primeiro, porque, em um Estado unitário pode muito

bem haver pluralidade de órgãos exercentes do poder, o que é a regra nos países ocidentais.

Segundo, porque o totalitarismo depende da ascendência que tem o Estado sobre os

indivíduos e coletividades.

A experiência demonstra, todavia, que as tiranias tendem a centralizar o

máximo possível o poder estatal, como o fez Hitler, eliminando o caráter federal da

Alemanha. A rigor, ele apenas concluiu um processo que já vinha ocorrendo antes de

assumir o poder. Nesse sentido, providenciais foram os Decretos Emergenciais de Brüning,

que liquidaram muito da autonomia estadual e a tomada do governo da Prússia pelo

governo central, levada a cabo por Papen, com base no Art. 48, §4º. da Constituição de

Weimar, em 20 de julho de 1932. A intenção claramente era a de encerrar o dualismo na

liderança da Alemanha que a existência conjunta dos governos federal e prussiano

representavam. Instada a se pronunciar no caso pelo governo deposto da Prússia, a

Suprema Corte alemã opinou pela inexistência de atos que justificassem a aplicação do

dispositivo retro, alegado por Papen, “mas ele foi reconhecido como o juiz final para

decidir se as dificuldades gerais da situação faziam necessário ou não unir a administração

da Prússia à Federal, com base no Artigo 48, §2º., o qual foi então reconhecido como

esmagando toda a estrutura constitucional da República”151, o que na prática avalizou o

ocorrido. Restava dominar o Sul, especialmente a Bavária, entretanto, entre a luta armada

para dominar a Alemanha ou para obter a secessão, preferiram os bávaros o nazismo nas

eleições de 4 de março de 1933, mesmo que em sua maioria se opusessem a Hitler.

150 Cf. PRÉLOT, Marcel. Institutions politiques et Droit Constitutionnel. 10 ed. revue et mise à jour par
Jean Boulouis. Paris: Dalloz, 1987, p. 256.
151 SCHLESINGER, Rudolf. Federalism in central and eastern Europe. London: Kegan Paul, Trench,
Trubner & Co., 1945, p. 142: “But he was recognised as the final judge whether or not the general difficulties
of the situation made it necessary to unite the Prussian with the Federal administration, on the basis of Article
48, §2, which was thus recognised as overriding the whole constitutional structure of the Republic.”
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Com a Lei para a Unificação do Império, de 31 de março, estabeleceu-se que as

Dietas dos Länder seriam compostas de representantes dos partidos políticos, de acordo
com os votos que cada um recebeu nas eleições federais de 4 de março, invalidando-se os

votos no partido comunista, “o que sozinho era suficiente para garantir uma maioria nazista

em todas as Dietas, mas como os votos Social-Democrático e Democrático seriam logo

invalidados, a maioria se tornou esmagadora antes mesmo de julho de 1933, quando o

partido nazista sozinho recebeu reconhecimento legal”152. Para evitar possíveis futuros

conflitos entre os nazistas locais e aqueles lotados no governo federal, editou-se a Lei

sobre os Tenentes-Generais imperiais, de 7 de abril, que concedeu a estes poderes

literalmente ditatoriais sobre os Estados. Por fim, a Lei para a Reconstrução do Império, de

janeiro de 1934, “formalmente transferiu a “soberania” dos Estados para o Reich e aboliu

tanto sua autonomia constitucional quanto o que ainda vinha sendo chamado de

representação popular”153. Mesmo dominando toda a Alemanha e eliminando os direitos

dos Estados, Hitler os conservou, o que provavelmente visava a sustentar as aparências,

facilitando a consolidação, assim como se manteve um certo dualismo entre a Prússia e a

Alemanha.

Claramente, embora não haja uma correspondência obrigatória entre

unitarismo e ditadura, como o provam os exemplos da Noruega, Grã-Bretanha, Holanda e

outros, há uma relação de facilitação, mesmo porque onde há descentralização política se

torna mais difícil o exercício do totalitarismo. De toda forma, é interessante se observar

que o federalismo e o unitarismo não se excluem necessariamente, já que os Estados

Unidos, embora constituam um Estado do tipo federal, apresentam-se nitidamente como

um Estado unitário no âmbito interno de cada um de seus Estados-membros.

O Estado se forma a partir de um movimento de centralização, que absorve

todos os demais poderes, passando a exercer o monopólio da força. Daí que a centralização

diz respeito à formação da própria unidade do Estado, qualquer que seja sua formação. Ele

surge da redução da multiplicidade de centros de poder existentes na Idade Média,

152 SCHLESINGER, Rudolf. Op. cit., p. 144: “This alone was sufficient to ensure a Nazi majority in all the
Diets, but as the Social Democratic and the Democratic votes were soon to be invalidated, the majority
became overwhelming even before July 1933, when the Nazi party alone received legal recognition.”
153 SCHLESINGER, Rudolf. Op. cit., p. 144-145: “formally transferred the “sovereignty” of the States to the
Reich and abolished both their constitutional autonomy and what had still been called popular
representation.”
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formando uma unidade política. Natural, portanto, que o Estado unitário seja a regra, dado

que a própria formação do Estado tem o caráter de concentração.

Em um Estado unitário, do ponto de vista teórico, existe uma unidade de poder

político aliada a uma unidade administrativa. De acordo com Prélot, “o Estado unitário

centralizado se reveste assim na figura geométrica de uma pirâmide”154, partindo as ordens

do vértice em direção à base, que fornece ao vértice os homens, o dinheiro e os recursos

naturais. Quando aliada à unidade do poder político ocorre a unidade administrativa em um

Estado unitário, diz-se que esse Estado unitário é simples. Nesse caso, as divisões do

Estado em províncias ou departamentos traduzem apenas uma organização da atuação do

poder central na administração do território.

Essa forma de Estado unitário, denominado de centralizado ou simples, no qual

as coletividades inferiores não têm órgãos próprios, é puramente teórica, sendo

praticamente impossível na prática, salvo em Estados minúsculos, nos quais “não há lugar

para as coletividades territoriais inferiores”155, o que não se verifica na prática.

Na prática, porém, a larga extensão territorial e a grande população dos Estados

forçosamente exigem que haja sucessivos escalões para o exercício do poder centralizado.

Tomando isto por base, visualizam-se duas formas de centralização156. Na primeira, os

agentes do poder central nada mais são do que agentes de transmissão, passando as ordens

do chefe hierárquico àqueles encarregados de executá-las e controlando a diligência destes.

Partindo as decisões unicamente do poder central, ocorre aí a concentração. É possível,

porém, que os agentes centralizados tenham um poder próprio, de modo que os agentes

locais do poder central, ainda que hierarquicamente subordinados a este, têm capacidade

decisória própria, dando-se a desconcentração. De todo modo, as normas locais são

estabelecidas, ainda que indiretamente, pelo poder central, que é o único centro de poder.

Essas normas, portanto, são condicionadas, o que confirma o acerto de Georges Burdeau

154 PRÉLOT, Marcel. Op. cit., 1987, p. 258: “L’État unitaire centralisé revêt ainsi la figure géométrique
d’une pyramide.”
155 Charles Durand, apud PRÉLOT, Marcel. Op. cit., 1987, p. 258: “(...) n’y a pas place pour des collectivités
territoriales inférieures.”
156 Cf. PRÉLOT, Marcel. Op. cit., 1987, p. 259.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



75

em conceituar o Estado unitário como “aquele no qual as normas locais não podem ser

criadas que em aplicação de normas nacionais prévias”157.

Justamente quando se verificar a ocorrência da desconcentração, o Estado

unitário será do tipo complexo, e não simples. Nesse tipo de Estado unitário, ocorre uma

descentralização administrativa, cujas unidades não possuem:

– nem governo próprio, mas somente autoridades com competências limitadas à
administração;

– nem legislação própria, mas somente certas regulamentações particulares,
simples medidas de aplicação e não dispositivos normativos iniciais;

– nem jurisdições próprias, mas somente as alçadas territoriais das jurisdições
nacionais, a justiça não sendo descentralizada.158

Muitas vezes, a doutrina se refere a esse acontecimento simplesmente como

‘descentralização’, para só depois explicitar que este é de cunho administrativo. A fim de

evitar confusões terminológicas, melhor utilizarmos ‘descentralização’ quando a natureza

do fenômeno for política, e ‘desconcentração’ quando administrativa. Pioneiramente, foi

Tocqueville quem esboçou uma distinção entre as espécies de descentralização,

diferenciando a centralização governamental, quando se concentram em um mesmo lugar

os poderes de dirigir os interesses comuns a toda a Nação159, e centralização

administrativa, em que se concentra o poder sobre os negócios particulares a certas partes

dela. Não via, com acerto, correspondência obrigatória entre ambas formas de

centralização, embora reconhecesse a atração que uma exerce sobre a outra. Acreditava na

necessidade da centralização governamental para a prosperidade das Nações, tendo dito

que “o que produziu todas as misérias da sociedade feudal foi o fato de o poder não

somente de administrar mas de governar, estar dividido entre mil mãos e fracionado de mil

maneiras; a ausência de toda centralização governamental impedia então que as nações da

Europa marchassem com energia para qualquer objetivo”160.

157 BURDEAU, Georges. Droit constitutionnel et institutions politiques. 21 ed. par Francis Hamon et
Michel Troper. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1988, p. 51: “C’est celui dans lequel les
normes locales ne peuvent être créées qu’en application de normes nationales préalables.”
158 PRÉLOT, Marcel. Op. cit., 1987, p. 262: “– ni gouvernement proper, mais seulement des autorités aux
compétences limitées à l’administration ; – ni législation propre, mais seulement certaines réglementations
particulières, simples mesures d’application et non dispositions normatives initiales ; – ni jurisdictions
propres, mais seleument les ressortes territoriaux des jurisdictions nationales, la justice n’étant pas
décentralisée.”
159 Deve-se ter em conta a origem de Tocqueville, que, como pensador francês, confunde Nação e Estado.
160 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. 2 ed. Belo Horizonte: Itatiaia. São Paulo:
Universidade de São Paulo, 1977, p. 74.
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O critério de Tocqueville requer se saber o que venha a ser de interesse geral e

o que seja de interesse local. Essas noções são extremamente vagas, até porque aquilo que

é do interesse geral certamente o é de interesse local, pois o que interessa ao conjunto

também aproveita a cada um de seus elementos. Na via contrária, o interesse local sempre

há de refletir, ainda que minimamente, o interesse geral. Meucci161 estabelece um critério

funcional para se conhecer a natureza geral ou local de um interesse. Segundo o autor de

Instituzioni di Diritto Amministrativo, os interesses gerais podem ser essenciais ou

acidentais. Ele será essencial conforme sua universalidade e indivisibilidade, ou seu

propósito, enquanto será acidental quando o caráter de geral decorre dos meios pelos quais

o interesse vai se satisfazer. Os demais interesses que não se encontrem abrangidos nessas

conceituações são interesses locais, que do mesmo modo podem ser essenciais ou

acidentais.

Em um Estado unitário, ocorre apenas a desconcentração. Seria um contra-

senso se falar em Estado unitário descentralizado, pois isto pressuporia uma pluralidade de

centros de poder político, o que é incompatível desde já com a própria nomenclatura

‘unitário’. Por mais que se atribuam competências às entidades territoriais ‘inferiores’, se

tais atribuições forem decorrentes de lei, por lei serão revogáveis, do que a situação

experimentada só existe por permissivo do poder central. Dando-se a descentralização, que

exige sua institucionalização na Constituição, está-se diante ou de um Estado regional ou

de um Estado federal. Ao contrário da Federação, porém, a pluralidade de órgãos do

Estado unitário complexo – departamentos, províncias etc. – não é autônoma em relação ao

poder central como o são os Estados-membros federados.

A descentralização traz a idéia de autonomia, ao passo que a desconcentração

encerra a de autarquia, quer dizer, auto-administração. Naturalmente, onde houver

autonomia, há autarquia, sendo aquele conceito mais amplo, mas a recíproca não é

verdadeira. Assim, em Estados federais, resta claro que os Estados-membros ao mesmo

tempo em que são autônomos, são autarquias territoriais, pois também aí presente a

descentralização administrativa. Já nos Estados unitários complexos, as unidades

desconcentradas não têm autonomia. Nada obsta, porém, a que em uma Federação ocorra a

centralização administrativa; esta, porém, jamais poderá atingir o mesmo grau que em um

161 Cf. FLOGAÏTIS, Spyridon. La notion de décentralisation en France, em Allemagne et em Italie.
Avant-Propos: Massimo Severo Giannini. Préface: Jean Rivero. Paris: Librairie Générale de droit et de
jurisprudence, 1979, p. 143-144.
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Estado unitário, sob pena de não se dar na prática a verificação de se cuidar de Estado

federado.

Mesmo presente a desconcentração, estão as autoridades locais sempre

fortemente limitadas, pois, além de exercerem apenas uma pequena porção da

administração, ou elas precisam do aval de autoridade do poder central para exercer seu

poder, ou se encontram sob tutela administrativa.

A desconcentração, portanto, produz um sistema de co-administração, criando

e limitando instituições, sendo às vezes difícil se precisar o ente administrativo atuante,

haja vista o emaranhamento entre autoridades centrais e locais. A não delegação de

competências a centros administrativos locais pode tornar excessivas as atribuições do

poder central, sobrecarregando-o, enquanto certas matérias seriam melhor enfrentadas de

forma local. Bem verdade que “a centralização administrativa conduz à unidade na
execução das leis e a gestão dos serviços”162, mas também é verdade que ela, nessa

unicidade, desconsidera peculiaridades dos diversos grupos sociais, tornando o aparato

burocrático menos eficiente.

Considerando-se que o movimento de centralização supra referido alcança um

ponto tal que se faz necessária a sua reversão, no sentido de descentralizar o poder, a

desconcentração, antes de ser incompatível com o Estado unitário, é um elemento que

permite a sua continuidade, atenuando a tensão descentralizadora.

Ivo Duchacek163 distingue quatro tipos de auto-administração territorial em um

sistema unitário. Na primeira delas, os órgãos de governo e as autoridades públicas são

designadas pelo poder central. Elas devem administrar as subdivisões do território, levar

em conta e resolver os problemas locais, dando conta dos mais difíceis à autoridade

central. Modalidade praticada na Alemanha nazista, não costuma aparecer nua e crua,

normalmente sendo acompanhada de uma aparência de participação local, que conduz ao

segundo tipo. Neste, praticado nos países comunistas, as designações referidas são

confirmadas por eleições. Na verdade, não há eleições, pois há apenas uma única lista de

candidatos. Trata-se, portanto, de um plebiscito.

162 RAMELLA, Pablo A. Replanteo de federalismo. Buenos Aires: Depalma, 1971, p. 54: “La
centralización administrativa conduce a la unidad en la ejecución de las leys y la gestión de los servicios.”
163 In DUCHACEK, Ivo D. Comparative federalism: The territorial dimension of politics. New York:
Chicago: San Francisco: Atlanta: Dallas: Montreal: Toronto: London: Sidney: Holt, Rinehart and Winston,
1970, p. 115-119.
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A terceira forma é aquela que combina autoridades designadas pelo poder

central, a ele se reportando, com conselhos eleitos localmente, responsáveis perante os

correspondentes eleitores. Esta é a fórmula napoleônica, seguida, entre outros países, pela

França. Esta se divide territorialmente em Comunas, Departamentos e Territórios do Além-

Mar, que, de acordo com o Texto Constitucional, são livres para se governarem através de

conselhos eleitos e sob as condições estabelecidas pela lei. Nos Departamentos, entretanto,

que são o nível de organização imediatamente abaixo do Estado francês, a chefia toca a um

prefeito nomeado pela autoridade central, e da mesma forma o são os subprefeitos,

encarregados dos arrodissements, subdivisão dos Départments. Esse prefeito exerce em
relação ao Counseil Général uma tutela administrativa, e ele se reporta ao Ministro do
Interior, e não ao Conselho do Departamento.

Já a quarta modalidade é vislumbrada naqueles Estados que rejeitam a

designação pelo poder central, havendo autonomia local, com eleições para todos os níveis

de governo. É o caso do Japão, cujas autoridades locais são eleitas pelo voto direto. Nesse

país, para a promulgação, pela Dieta, de uma lei que seja aplicada a apenas determinada

unidade territorial, faz-se preciso o consentimento da maioria dos eleitores desta entidade

pública.

Na opinião de Villegas Basavilbaso164, há duas categorias possíveis para se

classificar a descentralização administrativa, quais sejam, a descentralização burocrática e

a descentralização autárquica. A descentralização burocrática diz respeito à outorga de

competência e poder decisório a órgãos locais, desprovidos de personalidade jurídica.

Basavilbaso ressalta que, embora o Direito francês tome a descentralização burocrática por

desconcentração, há diferença entre as noções. Enquanto que a desconcentração diz

respeito à delegação e distribuição de poderes do Estado, “a descentralização exige ao

poder central um abandono completo de parte de seus direitos”165. Esta visão, se aplicada
ao Estado unitário, está equivocada, pois é característica desta forma de Estado a

revogabilidade da delegação de competências que faz o Estado às unidades inferiores, e a

idéia de abandono presume a imutabilidade, traço das Federações, em que qualquer

mudança de competências não prescinde de reforma constitucional. Aplicada ao Estado de

forma genérica, ainda assim, merece retoques, pois descentralização burocrática

164 Villegas Basavilbaso, cf. RAMELLA, Pablo A. Op. cit., p. 57-58.
165 RAMELLA, Pablo A. Op. cit., p. 57-58: “La descentralización exige al poder central un abandono
completo de parte de sus derechos.”
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certamente é o mesmo que descentralização administrativa, e este conceito se identifica

com o de desconcentração.

A segunda categoria – descentralização autárquica – vincula-se à

Administração pública indireta, dando-se quando o Estado atribui parcela da administração

a entes dotados de personalidade jurídica. Ela se classifica em institucional, aplicada aos

serviços públicos, e territorial, caso em que acontece uma distribuição de competências do

Estado a organismos dele distintos em circunscrições determinadas. Novamente, há que se

fazer ponderações quanto à classificação proposta. Isto porque a descentralização

autárquica, seja institucional, seja territorial, nada mais é, em um Estado unitário, do que a

desconcentração. Tratando-se de um Estado federal, a descentralização autárquica

territorial já é um seu pressuposto, e a institucional é um meio facilitador do exercício das

competências de cada ente federado.

Do exposto, resta claro que Basavilbaso se arrimou nas idéias de Carlo F.

Ferraris. Este expôs sua teoria ainda no século XIX, distinguindo também a

descentralização em burocrática, ou hierárquica, e autárquica166. A primeira modalidade

está ligada à repartição de competências entre os degraus hierárquicos da Administração

governamental. Só há de se falar em descentralização hierárquica, no entanto, quando a

matéria puder ser objeto tanto de atuação da Administração governamental central quanto

da local. Caso a atribuição seja confiada à Administração local, por só poder ser exercida

dessa forma, não há descentralização. Sendo a matéria tal que só se possam atingir os fins

colimados mediante de uma atuação unitária para todo o Estado, não há centralização.

Simplesmente se seguiu a natureza das coisas em ambos os casos.

Já a descentralização autárquica exige circunscrições territoriais, organizadas

conforme o princípio de autarquia. Estas são dotadas de personalidade jurídica tanto de

Direito público quanto privado e de um sistema fiscal próprio, exercendo poderes em

conformidade com a lei por intermédio de autoridades, eleitas ou nomeadas, sob a tutela do

poder central. Seu surgimento é natural, mas juridicamente só se consideram criadas

quando o Estado o fizer, sendo órgãos integrantes da atividade administrativa deste.

Diversamente do entendimento de Bisavalbaso, Ferraris postula serem as pessoas

autárquicas “parte integrante do organismo administrativo do Estado, e se distinguem da

administração governamental somente pelo fato de que elas gozam da autarquia. Elas são,

166 Cf. FLOGAÏTIS, Spyridon. Op. cit., p. 145-146.
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portanto, órgãos autárquicos da administração direta do Estado: tal é sua característica” 167.

A esfera de ação própria das autarquias é de um lado circunscrita pelos serviços que

incumbem essencialmente ao Estado, pela necessidade de uniformidade, e de outro por

aqueles mais pertinentes às peculiaridades locais, tocando essencialmente às autarquias

locais.

Essas formas de descentralização também são utilizadas por Spyridon

Flogaïtis168, ao tratar da descentralização na Itália, classificando-as em descentralização

burocrática – também denominada hierárquica ou orgânica – e autárquica, remontando a

distinção a Minghetti. A descentralização burocrática ocorre dentro da mesma pessoa, a

saber, dentro do próprio Estado, aplicando-se a noção a qualquer administração. Nesse

caso, há órgãos periféricos do Estado dotados de poder deliberativo, hierarquicamente

subordinados aos órgãos centrais, conquanto possuam relativa liberdade de agir. A

descentralização burocrática, no ideal de Virga, pode se dar através de da descentralização

de competência alternativa, quando o mesmo poder pode ser exercido pelo centro ou pelos

órgãos locais; da descentralização de competência relativamente exclusiva, ocasião em que

se tem o controle dos atos do subordinado hierárquico; e da descentralização de

competência exclusiva. Mesmo a doutrina italiana não se ocupando da idéia de

desconcentração com o mesmo afã da doutrina francesa, Fabio Roversi-Monaco houve por

bem entender que esta não se diferencia da descentralização burocrática que não pela

nomenclatura, mera diferença de rótulo.

Quanto à descentralização autárquica, esta requer a existência de pessoas

públicas, dotadas de autarquia, que exercem competências sob o controle estatal. A

descentralização autárquica stricto sensu é “aquela que se opera em favor das pessoas

públicas de caráter associativo que tem por objetivo a satisfação se seus interesses

próprios. Quando essas pessoas públicas são territoriais, está-se na presença da

descentralização autárquica territorial”169. Ao lado da descentralização autárquica stricto
sensu há a institucional, na qual se confere personalidade moral a aparatos administrativos,

167 FERRARIS, Carlo F., apud FLOGAÏTIS, Spyridon. Op. cit., p. 147: “partie intégrale de l’organisme
administratif de l’état, et se distinguent de l’administration gouvernementale seulement du fait qu’elles
jouissent de l’autarchie. Elles sont donc organes autarchiques de l’administration directe de l’état: telle este
leur caractéristique.”
168 FLOGAÏTIS, Spyridon.Op. cit., p. 161-164.
169 FLOGAÏTIS, Spyridon. Op. cit., p. 163: “celle qui s’opère en faveur des personnes publiques à caractère
associatif qui ont pour objectif la satisfaction de leus intérêts propres. Lorsque ces personnes pibliques sont
territoriales, on est en présence de la décentralisation autarchique territoriale.”
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gerindo um serviço público. O serviço público personificado é, desta forma, um

instrumento do Estado, e aqueles implantados sobre todo o território recebem a especial

denominação de para-estatais. No caso particular de um aparato administrativo sem

personalidade moral, mas dotado de uma certa autonomia, dá-se a descentralização

burocrática por motivos funcionais.

A Santi Romano se devem grandes contribuições no estudo da autarquia. O

Escritor italiano lembra que seve distinguir os termos autarquia (autarchia) de autarcia170.
O primeiro liga-se à capacidade de administrar os próprios interesses, enquanto o segundo

diz respeito a um atributo do Estado apontado por Aristóteles, a auto-suficiência. Essa

capacidade não se confunde com a “capacidade ordinária que cada pessoa normalmente

possui de gerir por si os próprios negócios, precisamente porque se trata de interesses que

estão conexos e subordinados àqueles de uma pessoa superior, à qual, em abstrato, poderia

ser confiada excluindo aquela capacidade”171. A autarquia, destarte, exige que haja um

sujeito superior e outro inferior, dotado de autarquia em relação àquele. Impossível, pois,

de se qualificar o Estado como ente autárquico, já que acima dele não há nenhuma

autoridade. A autarquia, por ser uma capacidade, é conferida pelo Estado, que lhe delimita

e controla.

Assim, para Romano, há dois sujeitos autárquicos. O primeiro deles são as

pessoas jurídicas de direito público, às quais tocam o exercício de funções públicas,

servindo como auxiliares do Estado, tanto por interesse próprio quanto, na falta deste, por

obrigação. O outro são as pessoas físicas, os indivíduos, na qualidade de membros de uma

coletividade pública, quando exercem funções públicas, tais como a participação eleitoral.

O termo autarquia, na verdade, é utilizado quase que exclusivamente no

sentido de uma capacidade que tem uma pessoa jurídica pública de se administrar, não

sendo comum referência quanto à autarquia dos indivíduos. E é apenas de forma imprópria

que se denominam os entes territoriais de autarquias, conquanto rigorosamente se devesse

a elas referir como pessoas autárquicas. Igualmente, não se pode achar que toda pessoa

jurídica de direito público seja autárquica.

170 Respectivamente, a;?;t;a;?;?;?;a;e a;?;t;?;?;?;e;?;a;.
171 ROMANO, Santi. Op. cit., p. 133.
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Cassesse172 enuncia os dois elementos que constituem a autarquia, quais sejam,

a pessoa pública encarregada dos interesses peculiares de parcela da população e o

reconhecimento de ser aquela detentora de poderes públicos, este último elemento se

revelando pela equivalência dos atos da pessoa pública e dos atos administrativos estatais.

Com exatidão, Cassesse se refere não a atos equivalentes, mas pura e simplesmente a atos

administrativos. De fato, uma vez que as pessoas autárquicas são partes integrantes da

Administração pública, ainda que indireta, seus atos são atos da própria administração, e

não meramente equivalentes a estes. No caso das concessionárias de serviços públicos,

embora estas pratiquem atos administrativos, elas não se constituem em autarquias.

Retomando as classificações, é de se dizer que há muitas delas, e também

Eusébio de Queiroz173 oferece uma acerca das formas pelas quais a descentralização

administrativa pode se realizar. Na descentralização regional, as circunscrições locais se

administram, elegendo as próprias autoridades, possuindo faculdades legislativas e

tributárias, tendo inclusive fé pública. Não andou mal o Professor da Faculdade de Direito

da Universidade do Rio de Janeiro, ao dizer que tal modalidade de descentralização

consiste em autonomia dessas circunscrições, pois em momento anterior deixou bastante

claro que “a autonomia das províncias, num regime unitário, é puramente

administrativa”174. Entende, todavia, não ser essa forma de descentralização a ideal, por
abrir espaço ao males da politicagem. Extrapolando esse raciocínio, de igual forma o

federalismo se presta à politicagem, pela ocorrência de eleições em mais de uma esfera.

Essa observação negativa quanto à descentralização regional, portanto, deveria ser

generalizada a qualquer pluralidade de esferas administrativas escolhidas pelo povo. Ainda

assim, não procederia a colocação como um axioma, já que a deturpação do sistema

político não é corolário necessário quer da centralização, quer da descentralização

administrativa ou política.

As outras três modalidades de descentralização, que o autor entende por

excelentes, são a descentralização patrimonial, que em nada difere de uma fundação, por se

constituir em um patrimônio destinado a determinada atividade; a descentralização

funcional, “que implica um papel de direcção confiado aos funccionarios technicos do

172 Cf. FLOGAÏTIS, Spyridon. Op. cit., p. 170.
173 In LIMA, Eusebio de Queiroz. Op. cit., p. 270.
174 LIMA, Eusebio de Queiroz.Op. cit., p. 269.
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serviço”175; e a concessão, exploração de serviço público por particulares sob a fiscalização

estatal.

3.3 As Uniões de Estados

Em inteligente comentário, Giorgio Del Vecchio afirma que “todo o Estado

possui, além dos demais direitos, o de se unir com outros; e isto pode acontecer de modos

diversos e com efeitos muito diferentes”176. Realmente, são numerosos e mesmo

engenhosos os casos de união entre Estados, dos quais se destacam a Federação e a

Confederação, por sua maior importância prática e ocorrência habitual na história política

contemporânea. A maior parte das Uniões de Estados, entretanto, está em desuso, não

obstante já tenham sido temas de grande relevo para a Ciência Política. Conhecer essas

modalidades, porém, é necessário, na medida em que nada obsta a sua verificação

concreta, bem como para melhor situar a peculiaridade do fenômeno federativo.

A Federação é estabelecida por norma de Direito interno, cuidando-se assim de

uma união de Estados de Direito político, ao passo que a Confederação tem esteio em

normas de Direito Internacional. Rigorosamente, qualquer norma de Direito Internacional

cria algum tipo de vínculo entre Estados, constituindo assim uma união de Estados em

sentido amplo. O sentido estrito do termo, portanto, implica uma relação que compreenda

de alguma forma a organização dos Estados envolvidos ou a sua apresentação perante os

demais membros da comunidade internacional, criando uma comunhão.

Vislumbramos dois tipos de união de Estados em sentido estrito, sem prejuízo

de outras classificações também comumente apresentadas, a saber, as uniões iguais e as

desiguais, tendo estas últimas como característica a colocação de um Estado mais fraco sob

a proteção de outro, sem com isso abandonar sua posição de sujeito de direito

internacional, o que significaria sua redução à mera colônia. São casos de uniões iguais a

175 LIMA, Eusebio de Queiroz.Op. cit., p. 270.
176 VECCHIO, Giorgio Del. Op. cit., p. 76.
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Confederação, a União Pessoal, a União Real e a Commonwealth177, enquanto representam
as uniões desiguais o protetorado, a proteção, o quase-protetorado, a vassalagem, o

mandato e a administração fiduciária.

A União Pessoal, via de regra, ocorre quando um Estado passa a ter o mesmo

soberano que outro, notando-se que essa forma de união de Estados é característica das

monarquias, embora não seja exclusiva à essa forma de governo, oferecendo-nos a União

Ibérica (1580-1640) entre Portugal e Espanha um claro exemplo de sua aplicação.

Falecido178 Dom Sebastião em Alcácer-Quibir, iniciou-se uma querela acerca da sucessão

do trono português, pois o único que poderia reclamá-lo em função do direito hereditário

era Filipe II, rei da Espanha, que ao final assumiu a Coroa lusitana. Foi em seu

(des)governo que a Invencível Armada foi destruída pelos ingleses, marcando a derrocada

da supremacia hispânica no Continente europeu.

No entender de Eusébio de Queiroz179, essa modalidade de união de Estados

não se dá apenas de forma acidental, por direito sucessório, podendo decorrer mesmo de

um tratado consentido ou imposto pela força180. O que a caracteriza é se cuidar a União

Pessoal de algo temporário, mesmo que sua duração seja indefinida no tempo e serem

conservados os Estados que a compõem, mantendo cada qual sua soberania no campo

internacional, e preservando representações diplomáticas distintas e a sua autonomia

interna.

Conseqüentemente, o monarca não recebe o mesmo nome no Estado cujo trono

por último assumiu, salvo uma coincidência, pois se deve seguir o número de ordem de

seus predecessores. Filipe II da Espanha, por exemplo, era Filipe I de Portugal. Igualmente,

o poder que o soberano dispõe em cada Estado depende da organização particular deste,

recebendo aí uma investidura própria, pelo que Leopoldo “era rei constitucional da Bélgica

e soberano absoluto do Estado Livre do Congo”181, iniciando-se em 1885 essa União

Pessoal.

177 A Confederação e a Commonwealth serão estudadas em tópico próprio.
178 Ou desaparecido, conforme o mito anteriormente aludido.
179 Cf. LIMA, Eusebio de Queiroz. Op. cit., p. 272.
180 Notamos que o professor Paulo Bonavides se manifesta de forma diversa, entendo que a União pessoal se
dá apenas de forma acidental e involuntária, por direito sucessório real, cf. Ciência Política. 10 ed. São
Paulo: Malheiros: 2001, p. 161.
181 Cf. LIMA, Eusebio de Queiroz. Op. cit., p. 273, nota de rodapé n.o 10, sem mencionar expressamente o
rei Leopoldo.
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A propósito do Congo, o status de União Pessoal era mero artifício para que a
Bélgica pudesse manter uma colônia, dado que o país, a esse tempo, era tido por

neutralizado. Conforme Verdross, há dois Estados perpetuamente neutros, o Vaticano e a

Suíça, mas “até o Tratado de Versailles, de 1919, o foram também Bélgica e Luxemburgo.

Como em seu caso a neutralidade perpétua havia sido imposta pelas grandes potências,

chamava-se-lhes Estados “neutralizados””182-183. A neutralidade belga principiou por um

tratado de 15 de novembro de 1831, firmado pelas grandes potências, que fora substituído

pelo de 19 de abril de 1839, entre elas e a Bélgica, e entre a Bélgica e a Holanda. Pelos

Tratados de paz de 1919, os Estados então derrotados entenderam que os acordos de 1839

não correspondiam à realidade de então, e firmaram compromisso de reconhecer os novos

tratados que as potências firmassem com a Bélgica e a Holanda, que não foram

completados. O próprio ingresso da Bélgica na Sociedade das Nações implicou o fim de

sua neutralidade, pois não lhe foram conferidas as mesmas exceções dadas à Suíça, que

não participaria de nenhuma ação militar nem deixaria passarem tropas em seu território, o

que confirmou a neutralidade desta. Morrendo Leopoldo II, abandonou a Bélgica as

aparências, e o Congo, colônia de fato, tornou-se, em 1908, colônia também no nome.

Apresenta a Inglaterra um exemplo de União Pessoal que comprova seu caráter

transitório, no caso decorrendo de direito sucessório. Assumindo o trono inglês em 1714,

Jorge, Duque de Hanover, foi coroado Jorge I. Com a ascensão da rainha Vitória, em 1837,

deu-se fim à União Pessoal, pois, enquanto não se apresentavam empecilhos do lado inglês

para que ela fosse investida como soberana, a lei sálica, aplicada em Hanover, não permitia

às mulheres participarem da ordem de sucessão real.

Não se pode, porém, desprezar a importância histórica que a União Pessoal

apresentou, tendo contribuído para a formação da Espanha, com a união de Castela e

Aragão, e da Grã-Bretanha, com a união da Inglaterra e da Escócia, que em momento

posterior resultou em fusão entre esses Estados. Obviamente que para tanto não bastou

apenas a União Pessoal, tendo de haver motivos outros, especialmente de âmbito cultural e

182 VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Publico. Traducción castellana, con notas y bibliografía
adicionales, por Antonio Truyol y Serra, Catedrático de la Universidad de Murcia. Madrid: Aguilar, 1955, p.
100: “Hasta el Tratado de Versalles, de 1919, lo fueron también Bélgica y Luxemburgo. Como en su caso la
neutralidade perpetua había sido impuesta por las grandes potencias, se los llamaba Estados “neutralizados””.
183 Cf. SCHWARZENBERGER, Georg. Op. cit., p. 105, a neutralidade da Suíça decorreu de sua posição
estratégica, concordando as potências européias que a dominação da Suíça implicaria em dominação da
Europa por quem a conquistasse ou uma guerra sem fim entre essas potências pela sua posse. A solução,
portanto, foi sua neutralização. Similarmente, a possessão dos Países Baixos permitiria uma predominância
na Europa ocidental e uma posição privilegiada para atacar a Grã-Bretanha.
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a existência de desejos comuns, mas aquela certamente serviu como elemento aglutinador

e facilitador. A União Pessoal por vezes cria também laços outros facilitadores do trato

entre os nacionais de ambos os Estados, como no caso dos nobres de Hanover e da

Inglaterra, que tinham uma colocação nas Cortes um do outro. Outra vantagem é a

impossibilidade que se erige de haver uma guerra entre Estados submetidos à mesma

Coroa por União Pessoal, não obstante seja possível, em relação a outro Estado, que um

deles lhe mova guerra enquanto outro celebre a paz.

Marcel Prelót sustenta a possibilidade de haver União Pessoal entre

Repúblicas184, dando como exemplo presidência simultânea de Simon Bolívar no Peru,

Colômbia e Venezuela, eleito respectivamente em 1813, 1814 e 1816. Concordamos com

Prélot, pois a figura do Chefe de Estado era a mesma nos três Estados, conservando cada

qual sua independência, à semelhança das Uniões pessoais monárquicas, comumente

aceitas. Por óbvio, nas Repúblicas, não se pode falar em identidade de soberanos, o que

não invalida a tese, já que o rei, salvo em monarquias absolutistas, é tão-somente e apenas

o Chefe de Estado, papel desempenhado pelos presidentes republicanos.

Aproveitando o ensejo das eleições, não há qualquer impedimento de que a

União Pessoal decorra de monarquias eletivas, como foi o caso da União entre a Espanha e

o Sacro Império Romano-Germânico, de 1519 a 1556, originada pela eleição como

Imperador de Carlos V, rei espanhol.

Por seu turno, a União Real acontece exclusivamente nas monarquias, quando,

de forma proposital, dois ou mais Estados passam a ter o mesmo rei, sendo objetivado um

vínculo perpétuo, e não temporário em virtude de sucessão como na União Pessoal,

atuando de forma unitária nas relações exteriores, sem com isso constituir nova pessoa

jurídica de Direito Internacional185, muito menos novo Estado.

Não conseguimos vislumbrar a sua ocorrência em Repúblicas, pois, no caso

destas, se dois (ou mais) Estados têm a mesma personalidade jurídica de direito

184 Cf. PRÉLOT, Marcel. Op. cit., 1987, p. 300.
185 Mesmo defendendo esse posicionamento, a doutrina tem admitido ter gozado o Império Austro-Húngaro
de personalidade jurídica de Direito Internacional, ao menos até 1907. A opinião de Biscaretti di Ruffia
reflete bem essa aparente contradição: “Análogamente la Unión no tiene propia personalidad internacional, ni
siquiera personalidad interna (aun cuando parezca que la Unión austrohúngara gozó de personalidad
internacional, por lo menos de 1867 a 1907, y que su subjetividad em el propio ordenamiento aparezca
comprobada por el hecho de que, después de la anexión de Bosnia-Herzegovina en 1908, tal territorio no fue
considerado como sometido a un condominio por parte de Austria y Hungría, sino como sujeto directamente
al poder soberano de la Unión en calidad de Reichsland)”. (RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Op. cit., p. 597-
598).
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internacional, tendo o mesmo Chefe de Estado de forma não acidental, estar-se-á diante da

uma Federação – que potencialmente teria um grau de descentralização ímpar – ou de uma

união desigual. Dar-se-ia o primeiro, caso os eleitores de ambos os Estados votassem em

uma mesma eleição para o comum Presidente da República, e o segundo se apenas um dos

Estados o escolhesse, pois este então é que iria impor as diretrizes de política externa ao

outro. Com a monarquia, a situação é diferente, pois a dinastia de um dos Estados passará a

ser a dinastia dos dois, e a escolha do monarca obedece a critérios sucessórios tais que não

foi incomum na história o entronamento de reis provenientes do estrangeiro.

Inexiste, como característica da União Real, a obrigatoriedade de órgãos

comuns, a exemplo dos que havia no Império Austro-Húngaro. Em 1867, a Hungria, que se

encontrava sob o jugo dos Habsburgos, teve sua posição modificada no Império Austríaco,

surgindo assim o Império Austro-Húngaro, o que para ela representou grande medida de

autonomia, sendo o Imperador da Áustria ao mesmo tempo rei da Hungria. Em função do

Ausgleich, ou Compromisso de 1867, foram estabelecidos três ministérios especiais,

comuns a ambos, e apontados pelo Imperador, encarregados das relações exteriores, guerra

e finanças pertinentes a esses dois temas, sendo responsáveis perante as Delegações,

compostas cada qual de sessenta membros, sendo uma delas apontada pelo Parlamento

austríaco, e outra pelo húngaro, compondo as duas a Assembléia Representativa Imperial.

As Delegações “deveriam ser reunidas pelo Imperador em Viena e Budapeste

alternadamente, para votar o orçamento comum, o qual deveriam discutir e votar

separadamente, ou, em caso de discórdia, votar em sessão conjunta sem discussão”186. Não

competia a estas a feitura das leis, que deveriam ser feitas pelos Legislativos da Áustria e

da Hungria, separadamente, de forma que as decisões das Delegações ficavam dependendo

dos Parlamentos de cada um para serem postas em prática.

Aparentemente, Prélot se manifesta pela existência de órgãos e serviços

administrativos comuns como uma característica da União Real, o que, adicionado à figura

do Chefe de Estado em comum, o levou a defender ser possível caracterizá-la como uma

forma de Estado federal parcial187. Rigorosamente, a existência de órgãos comuns é

conseqüência, e não característica da União Real. Assim, por exemplo, as missões

186WHEARE, K. C. Federal Government. 4th ed. London: Oxford University Press, 1963, p. 5: “They were
to be summoned by the Emperor to Vienna and Budapest alternately, to vote the common budget, which they
were to discuss and vote upon separately, or, in case of disagreement, to vote in joint session without
discussion.”
187 Cf. PRÉLOT, Marcel. Op. cit., p. 302.
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diplomáticas, que são comuns aos dois Estados, só o são em função da União Real, e não o

contrário.

Bastam, para configurar a União Real, o mesmo monarca e o caráter unitário

perante o direito das gentes entre dois ou mais Estados. A terminologia ‘Real’ não decorre,

porém, da figura do rei, como pareceria à primeira vista, dada a origem latina do vocábulo,

rex, mas sim de coisa, res, sendo lapidar comentário de Pilotti, de que “por oposição aos
Estados que não são unidos senão pela pessoa de seu chefe, a união real associa os Estados

relativamente ao objeto, res, de sua atividade comum”188.
Conquanto a unidade de Direito Internacional, ao contrário do que se dá na

União Pessoal, os Estados associados em União Real não podem estar uns em paz e outros

em guerra com terceiros. Essa unidade, todavia, não significa a criação de um novo Estado,

mantendo os associados sua soberania, conservando-se as relações entre si como de direito

internacional, de modo que “a União Real exclui administração unitária, nacionalidade

própria, território unitário e economia corporativa, mas admite administração comum e

economia societária (Jellinek)”189, aproximando-se essa forma de união de Estados da

Confederação.

Quando o Brasil foi elevado a Reino Unido a Portugal e Algarves, pelo Decreto

de 16 de dezembro de 1815, estava-se criando o Estado brasileiro190, tendo o mesmo rei

que Portugal em função de uma União Real. A peculiaridade do caso é que uma colônia se

constituía Reino, mas nada mais necessário às circunstâncias concretas, dadas a instalação

da Corte lusitana no Rio de Janeiro e as regras do Congresso de Viena. Sozinho, Portugal

não poderia nele votar nem sequer ter assento, já que o critério para definir uma grande

potência dizia respeito ao território europeu constituído como Reino, ao passo que, unido

ao Brasil, seria apto a participar daquela reunião.

A vinda da Família Real para o Brasil decorre das guerras napoleônicas.

Premido por compromissos com a Espanha e a Inglaterra, Portugal inicialmente se

posicionou contrariamente à França republicana. Tendo a Espanha feito a paz em Bordéus

188 PILOTTI, apud PRÉLOT, Marcel. Op. cit., p. 302: “Par opposition aux États qui ne sont unis que dans la
personne de leur chef, l’union réelle associe les Étatas relativement à l’objet, res, de leur activité commune.”
189 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 165.
190 No entender de Tomás Antônio Vila Nova Portugal, que deu parecer pela elevação para o reconhecimento
como grande potência no Congresso de Viena, a elevação equivaleria à proclamação da independência. (Cf.
BANDECCHI, Pedro Brasil. O município no Brasil e sua função política. 5 ed. São Paulo: Pannartz, 1983,
p. 47). Há que se discordar disto, pois é de se admitir a existência de Estados não soberanos, o que seria o
caso do Reino do Brasil até a proclamação da independência.
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e assinalado um tratado contra a Inglaterra em 1796, restou ao pequeno reino português

também tentar negociar a paz com a República Francesa, “o que se concretizou em 10 de

agosto de 1797. Esse tratado que incluía cláusula relativa às fronteiras do Brasil com a

Guiana Francesa, não teve a aprovação do governo de Lisboa”191, dificultando-se a

situação de Portugal, que piorou com a ascensão de Napoleão ao cargo de Primeiro Cônsul,

negociando-se a paz em 1804. A derrota em Trafalgar em 1805 acirrou os ânimos, e

finalmente, em 1807, a França invade Portugal através da Espanha, fugindo Dom João VI

para a América, amparado por navios britânicos.

As medidas tomadas no Brasil logo desnaturaram seu caráter de colônia, como

a abertura dos portos, em 28 de janeiro de 1808, rompendo o pacto colonial, e a fundação

do Banco do Brasil, entre outras. Não obstante a elevação a Reino ter ocorrido apenas em

dezembro de 1815, “o Brasil já era considerado Reino como se vê nos artigos 105, 106 e

107, do Tratado de 9 de junho de 1815 e no de Aliança, de 8 de abril do mesmo ano”192.

Ligados os reinos pelo mesmo soberano de forma indissolúvel e atuando de forma unitária

na esfera internacional, evidente está a União Real.

Os protetorados podem ser de dois tipos, a saber, protetorados internacionais e

protetorados coloniais, sendo o principal traço distintivo entre eles a presença ou não,

respectivamente, de personalidade jurídica de Direito Internacional por parte do Estado

protegido. Quando este não é dotado de governo próprio, ainda que o mesmo tenha sido

suprimido pelo Estado protetor, trata-se de uma comunidade jurídico-estatalmente

protegida, um protetorado colonial.

Se o Estado protegido se convertesse em elemento do protetor, em verdade se

teria uma união de vassalagem, não se estabelecendo, entretanto, uma relação de poder

diretamente entre o Estado protetor e os súditos do vassalo. O Estado subordinado carece

de soberania externa, podendo vir a ser obrigado a prestar tributos, forças militares etc. O

Império Otomano, por exemplo, estabeleceu relações de vassalagem com diversos Estados

dos Bálcãs e com o Egito, também se considerando vassalagem a relação entre o Império

Britânico e os Estados da Índia quando da independência destes.

No protetorado internacional, um Estado, ou um grupo deles, assume as

relações exteriores de outro, o que pode suceder de forma completa, configurando o

191 BANDECCHI, Pedro Brasil. Op. cit., p. 45
192 BANDECCHI, Pedro Brasil. Op. cit., p. 47.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



90

protetorado perfeito, ou de forma limitada, ocorrendo aí o protetorado mitigado.

Constituem exemplos de protetorado perfeito os estabelecidos entre França e Tunísia, e de

mitigado o da França sobre Mônaco, cujos tratados internacionais devem contar com

prévio aceite de seu protetor.

O estabelecimento desse tipo de protetorado é feito, em regra, mediante um

tratado internacional assinalado por ambos os Estados, protetor e protegido, mas pode

decorrer de um ato unilateral, “e isto é assim porque, segundo o DI, a limitação efetiva da
capacidade de obrar de um Estado, ainda que tenha uma origem antijurídica, tem eficácia

erga omnes”193, como no protetorado coletivo sobre a Cracóvia.
Biscaretti de Ruffia, aludindo a Romano, informa haver três requisitos para se

caracterizar um protetorado colonial, dois positivos e um negativo194. O primeiro dos

critérios positivos é o acordo entre o Estado colonizador e o indígena, estabelecendo a

obrigação de proteção por parte daquele, recusando este qualquer outra proteção e

favorecendo a atuação dos súditos do colonizador. O segundo era a notificação do acordo

aos demais Estados, que, cumprido esse requisito, não poderiam mais exercer pretensões

sobre esse protetorado por força da Conferência de Berlim de 1885, a qual fora revogada

pelo Tratado de Saint Germain, de 1919.

O protetorado colonial, ao contrário do protetorado internacional, não é uma

união de Direito Internacional, pois o Estado indígena não tem personalidade jurídica de

Direito Internacional, o que faz seu território, sob esta óptica, ser considerado res nullius.
Também não se cuida de uma união de Direito interno, já que é baseada no pacto firmado

entre as partes, e não apenas no Direito interno do Estado protetor, configurando uma

união institucional não paritária.

A proteção tem lugar quando um Estado se encontra sob a proteção militar de

outro, sem abdicar de sua soberania externa nem ter reduzida sua atuação na esfera

internacional, agindo de forma livre, não assistindo ao Estado protetor qualquer direito de

intervenção. Pela Convenzione di amicizia e di buon vicinato, de 31 de março de 1939, San
Marino se colocou sob a proteção da Itália, representando o exemplo verdadeiro modelo de

proteção.

193 VERDROSS, Alfred. Op. cit., 1955, p. 276: “Y ello es así porque, según el DI, la limitación efectiva de la
capacidad de obrar de un Estado, aunque tenga un origen antijurídico, tiene eficacia erga omnes.”
194 RUFFIA, Paolo Biscaretti di.Op. cit., p. 598-599.
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O quase-protetorado, que também recebe a denominação de semi-protetorado,

constitui-se na possibilidade de o Estado protetor intervir nos assuntos internos do Estado

protegido para restabelecer a ordem interna. Ele surge da peculiar diplomacia norte-

americana para com os vizinhos da América Central, tendo por marco o tratado entre os

Estados Unidos e Cuba, de 1903, encetado pelo Senador Platt, que autorizava a intervenção

ianque na Ilha.

De grande importância, embora apenas histórica, é a figura dos mandatos,

estabelecida pela Carta da Liga das Nações, que punha um Estado sob mandato

internacional de outro. Não se poderia simplesmente converter as colônias dos derrotados

em colônias dos vencedores, dada a fundamentação de autonomia dos povos utilizada

pelos Aliados.

Durante a Primeira Guerra Mundial, discutia-se o que fazer com as colônias

germânicas, tendo se cogitado de sua internacionalização em discussões dos Aliados. Foi,

porém, apenas no Memorando do Partido Trabalhista Independente Britânico, de 28 de

agosto de 1917, que se tratou de forma clara do sistema de mandatos, com o que se

coaduna o quinto Ponto de Paz de Wilson. O General Smuts, portanto, não inventou os

mandatos da Liga, não tendo cogitado em submeter as colônias germânicas a qualquer

mandato internacional. O Presidente Wilson, por sua vez, insistia na aplicação dos

mandatos a todas as colônias germânicas, o que imporia certas limitações ao Japão na

administração das dependências do Pacífico.

Os mandatos em tudo lembram os protetorados coloniais, mas ao mesmo

tempo deles se distanciam, pois eram vinculados à Sociedade das Nações e tinham caráter

transitório, representando uma tutela por civilizações ‘mais avançadas’.

Schwarzenberger aponta sete princípios distintos sobre os quais o sistema de

mandato se apoiava195: não-anexação, tutela por nações avançadas, portas abertas, não-

exploração militar, consulta, derradeira independência ou auto-governo, e supervisão

internacional.

Foram criados três tipos de mandatos, consoante aqueles em relação aos quais

o mandato seria exercido. Os do tipo ‘A’ eram aqueles que já tinham um certo estado de

desenvolvimento, pelo que deveriam receber conselho e assistência administrativa até

195 SCHWARZENBERGER, Georg. Op. cit., p. 653-660.
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serem capazes de atuar por si sós, como no caso da Palestina e do Iraque, submetidos à

Grã-Bretanha, e da Síria e do Líbano, sujeitas à França. Na seqüência, o mandato do tipo

‘B’ foi reservado às colônias germânicas da África Central, como Camarões (sob mandato

da Grã-Bretanha) e Togo (sob mandato da França), administradas diretamente pelos

mandatários. Por fim, as ilhas do Pacífico e o sudoeste da África (ambos colônias

germânicas) foram enquadradas no tipo ‘C’ de mandato, que previa uma administração

destas sob as leis do mandatário, como porções de seu território. O sudoeste germânico da

África foi entregue à África do Sul e as ilhas germânicas do Pacífico que estavam ao norte

do Equador ao Japão, cabendo à Austrália a Nova Guiné e Samoa à Nova Zelândia.

Em relação a cada um desses tipos, aplicavam-se de forma distinta os

princípios anteriormente enumerados, além de que os tratados que estabeleciam mandatos

costumavam prever exceções ou interpretações mais favoráveis aos mandatários a respeito

das regras estabelecidas pela Convenção da Sociedade das Nações.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu no lugar da Sociedade das

Nações a Organizações das Nações Unidas, substituindo-se o sistema de mandatos pelo da

administração fiduciária.

Na Conferência de Yalta, os Ministros das Relações Exteriores dos Estados

Unidos, da Grã-Bretanha e da União Soviética concordaram que as Nações Unidas

deveriam estabelecer um sistema fiduciário. Ao tomar conhecimento disso, Churchill teria

se irritado, chegando mesmo a perquirir Stálin se ele concordaria que a Criméia fosse

internacionalizada para ser usada como um resort de verão, ao que o Ditador soviético
teria dito ficar contente se fosse a Criméia usada como ponto de encontro permanente à

disposição deles e do Presidente Roosevelt. A preocupação britânica, obviamente, era de

que não houvesse interferências na Comunidade e no Império Britânicos.

Na Conferência de São Francisco, criou-se a Organização das Nações Unidas,

em cuja Carta constam três capítulos pertinentes ao sistema fiduciário, operando-se a

primeira reunião do Conselho Fiduciário em 26 de março de 1947, ocasião em que Trygve

Lie discursou, dizendo que “o sistema fiduciário internacional não é mero prolongamento

do sistema de mandatos sob a Liga das Nações. É um novo sistema internacional de

supervisão. Seu alcance é mais vasto, seus poderes mais amplos, e suas potencialidades
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maiores que aquelas do sistema de mandatos”196. Foram tornados passíveis de submissão

ao trusteeship os mandatos da Liga das Nações – dos quais apenas o mandato do Reino
Unido sobre a Palestina e o da África do Sul sobre a África do Sudoeste não foram objetos

de acordos fiduciários –, os territórios separados dos Estados vencidos na Segundo Guerra

Mundial e aqueles postos sob o sistema fiduciário por seus administradores.

A intenção do sistema fiduciário, teoricamente, seria similar à dos mandatos da

Liga das Nações, de preparar os Estados para o autogoverno e a independência, subtraindo-

lhes o exercício da soberania, mas não a própria, o que se mostrou deveras ilusório,

recaindo também sobre territórios não autônomos, ditos similares a Estados in fieri. Na
prática, a individualidade das comunidades submetidas ao sistema fiduciário era menor do

que no sistema de mandatos.

É preciso ainda tratar da Confederação. As conceituações mais simplificadas

entendem ser esta uma União de Estados independentes, firmada por meio de um tratado

internacional, permitindo-se aos seus membros o livre direito de secessão, sem que a ela os

demais possam se opor. Nessas mesmas condições, a Confederação não pode emitir leis de

observância obrigatória para seus membros.

Os vínculos que unem os Estados confederados, que são de Direito

Internacional, são realmente mais frouxos que aqueles que vinculam Estados por laços de

Direito interno. A integração entre os membros confederados acaba por superar a esfera

exclusiva do Direito das Gentes, pois “a possibilidade de ser praticado pela confederação

um acto executivo contra um Estado membro, previsto pelo direito confederativo, mostra

que foi atingido um grau de entrelaçamento, intervenção e dependência que excede aquele

que se verifica no tipo tradicional de direito puramente internacional”197; mas não há meios

para se fazer valer tal ato se a ele se opuser o Estado atingido.

Zippelius entende que a Confederação é uma coordenação de tal forma

apertada entre os Estados, a qual se estabelece para durar indeterminadamente, que

repercute nas Constituições de seus membros, encontrando sua expressão de organização

na homogeneidade das Constituições e órgãos possuidores do encargo de coordenar e de

196 SCHWARZENBERGER, Georg. Op. cit., p. 663: “‘the international trusteeship system is no mere
prolongation of the mandates system under the League of Nations. It is a new system of international
supervision. Its scope is wider, its power broader, and its potentialities far greater than those of the mandates
system.’”
197 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria geral do Estado. Tradução de António Cabral de Moncada. Prefácio de L.
Cabral de Moncada. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 221.
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arbitrar198. Com o fito de comprovar suas idéias, o Jurista bávaro faz a consideração de que

“foi assim que o texto da Confederação de Viena199 de 1815, por exemplo, prescreveu uma

certa Constituição idêntica para cada um dos Estados membros da confederação alemã e

que o Art. 57 do acto final da Conferência de Viena de 1820 prescrevia que devia ser

mantida fundamentalmente a forma de governo monárquico nos Estados membros”200.

Realmente, toda organização de natureza confederada que se pretenda

duradoura deve contar com certa similitude entre seus membros, sob pena de ruir

estrondosamente. A União Européia, que hoje pode ser classificada como uma

Confederação, embora seja seu caminho natural, se não seu objetivo mesmo, faz

exigências aos seus membros, no sentido de harmonizarem as próprias Constituições a

certas regras. Por outro lado, ainda que tal aproximação institucional fosse desejável, ela se

torna completamente secundária, inclusive desnecessária, quando as Confederações têm

objetivos específicos ou temporários. Não houve qualquer óbice a que Estados Unidos e

União Soviética, inimigos ideológicos declarados, firmassem uma aliança militar contra a

Alemanha, isto é, que se confederassem para remover Hitler do poder e liberar a Europa do

jugo nazista.

A homogeneidade não precisa ser obtida apenas por meio da Constituição

formal. Ela pode ser atingida por outros meios, pois “a Constituição em sentido material

(<<o conjunto concreto das decisões políticas fundamentais acerca do tipo de vida genérico

do Estado>>) é atingida pela participação na confederação, mediante a absorção de cada

Estado no sistema político comum da confederação (C. Schmitt VL, 367)”201.

As Confederações podem ser constituídas para durar de forma indefinida, até

perpétua, tal como foi a criação da Confederação Helvética, mas nesse caso elas tendem ou

a se dissolver ou a estreitar os laços, de tal maneira que seus membros passem a constituir

um só Estado, repetindo-se a Suíça a título de exemplo. Na prática, portanto, elas são

transitórias, avançando ou se dissolvendo.

198 Cf. ZIPPELIUS, Reinhold.Op. cit., p. 221.
199 Cremos ter se dado aí um deslize na tradução ou na impressão da obra, pois semelhante Confederação não
existiu. Considerando, porém, a Conferência ou Congresso de Viena, mantivemos a redação tal qual
apresentada ao público. É possível que o termo tenha sido utilizado no sentido de designar a reunião das
grandes potências européias que se deu em 1815, na cidade de Viena, quando da queda de Napoleão, que
teve por finalidade promover a restauração do Ancien Régime no Continente.
200 ZIPPELIUS, Reinhold. Op. cit., p. 221.
201 ZIPPELIUS, Reinhold. Op. cit., p. 222.
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Westerkamp defendeu que uma das diferenças a se assinalar entre a

Confederação de Estados e a Federação tem vínculo com a modificação de suas respectivas

Constituições202. Na Confederação, exigir-se-ia a unanimidade para se promover à sua

alteração, o que não seria preciso em se tratando da Constituição de um Estado federal.

Empiricamente, a razão está com Westerkamp, mas este critério não pode ser traço

distintivo, pois não há qualquer impedimento de que se exija o aceite da totalidade dos

partícipes para modificar uma Constituição, nem que se permita a alteração do tratado

confederativo por maioria de seus membros, à semelhança da possibilidade de se tomar

decisões por maioria na sociedade e se requerer unanimidade para modificação dos

estatutos de uma corporação203.

Em uma Confederação, todos os seus membros são Estados dotados de

soberania, servindo isto como elemento diferenciador da Federação, cujos membros são

Estados, mas desprovidos da soberania, restando-lhes autonomia, inclusive de natureza

constitucional. Outro ponto de grande importância é a potestade legislativa, atuando as leis

da Confederação sobre os Estados, que a rigor não ficam obrigados a obedecê-las, por

serem soberanos, não se sujeitando a nenhuma outra autoridade que não a própria;

enquanto isso, na Federação, elas incidem diretamente sobre indivíduos.

3.4 A Commonwealth Britânica

A Inglaterra foi primeiramente ocupada pelos celtas, séculos antes do

nascimento de Cristo, seguindo-se na ilha os romanos e tribos germânicas, até que no ano

de 1.066 a ilha é invadida e ocupada pelos normandos, liderados por Guilherme, o

Conquistador, duque da Normandia, restando vencido Eduardo, o Confessor, na batalha de

Hastings.

Já contava a Inglaterra com certa organização governamental antes da invasão,

exercendo o rei um poder absoluto, que contava na feitura das leis com o auxílio do

Witenagemot, ou ‘Conselho dos Prudentes’, que se reunia periodicamente onde fosse

202 Pode-se considerar, sem prejuízos de qualquer espécie, o tratado que rege a Confederação como sendo sua
Constituição, se entendida esta como a norma superior de organização estatal.
203 Cf. LABAND, Paul. Op. cit., p. 147.
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determinado, já que não havia uma capital. Sob o reinado de Guilherme, que jurou manter

as coisas tais como eram na Inglaterra, foi instituído o Magnum Concilium em substituição
ao Witenagemot, formado por barões e eclesiásticos, que aconselhava o monarca, quando

de suas convocações periódicas, na criação das leis e lançamento de impostos, sem

embargo de a principal fonte de renda real derivar dos feudos, dado ser o rei o maior

proprietário de terras da Inglaterra. O Grande Conselho contava com um órgão

permanente, a Curia Regis, permanentemente reunida, dando aquele origem ao Parlamento
e esta ao Conselho Privado, entre outros.

O sucessor de Guilherme, Henrique I, cujo reinado se encerrou em 1135,

outorgou à Inglaterra a Pequena Carta, pela qual “se comprometia a respeitar “as leis de

Eduardo, o Confessor” (costumes anglo-saxões, direitos feudais e veneração à Igreja),

abolir os “maus costumes”, não deixar vagos os benefícios eclesiásticos, e não lançar

impostos feudais irregulares”204. Em desuso, o documento foi revigorado em 1213 pelo

Arcebispo de Canterbury, Langton, que pregava secretamente aos barões a necessidade de

sua ampliação.

A oportunidade para os intentos de Langton veio em 1214, com a derrota de

Bouvines, em que fracassou a coligação continental liderada por João Sem-Terra contra o

rei francês, Filipe Augusto, privando aquele de praticamente todas as suas possessões na

França. Sem forças, o monarca inglês foi compelido pelos barões em Runnymede a apor

sua assinatura na Magna Charta, pela qual se obrigava a respeitar os direitos dos barões,
inclusive o de revolução, se o rei desobedecesse às leis, a audiência prévia do Grande

Conselho para a imposição de tributos e a necessidade de julgamento prévio para se aplicar

pena prevista em lei.

Simon de Montfort, cunhado do rei Henrique III, acresceu ao Grande

Conselho, em 1264205, dois cavaleiros de cada condado e dois burgueses de cada cidade,

com a finalidade de obter a aprovação de mais receitas sem depender exclusivamente dos

barões. Eduardo I, seguindo a mesma orientação, convocou, em 1295, aquele que se pode

dizer ser o primeiro Parlamento, pela sua divisão em três estados – clero, nobreza e

comuns. Participavam desse Magnum Concilium “os barões, os bispos, dois cavaleiros de
204 JACQUES, Paulino. Op. cit., p. 43.
205 Esta data é informada por Paulino Jacques, in JACQUES, Paulino. Op. cit., p. 44, com esteio nas
preleções de André Maurois. Já Orlando M. Carvalho, in CARVALHO, Orlando M. O mecanismo do
governo britânico. Belo Horizonte: Os amigos do livro, 1943, p. 39, menciona o ano de 1265. A discussão é
de pequena importância prática, ainda mais se considerando a contigüidade das datas.
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cada condado, dois burgueses de cada cidade, dois habitantes de cada burgo, o prior de

cada catedral, os arquidiáconos de cada diocese e os representantes eleitos do clero das

catedrais e paróquias”206. O clero, que inicialmente se reunia separadamente, passou a se

reunir em conjunto com os Lordes, ficando clara a bipartição do Grande Conselho, que

com o tempo foi desmembrado em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns.

O prestígio e a força do Parlamento foram se desenvolvendo, obrigando a

Carlos I a assinar a Petition of Rights, em 1628, que restringia seus poderes. A atuação
despótica desse monarca logrou governar sem Parlamento por 12 (doze) anos, convocando-

o a contragosto apenas em 1640, por força de uma rebelião na Escócia, para aprovar

recursos para o conflito. A recusa do Parlamento levou a uma guerra civil entre rei e

Parlamento, vencida pelas tropas de Oliver Cromwell, que proclamou a República em

1649. Não tardou, Cromwell também dissolveu o Parlamento, instaurando uma ditadura, e

a monarquia foi restaurada em 1660, à frente Carlos II.

Dentro do Conselho Privado, foi constituído um círculo mais restrito, que tinha

por funções o auxílio ao rei em assuntos de maior monta e confidencialidade, estando

então no período de Carlos II as origens do Gabinete. Despótico, ao que parece ser um

vício dos Stuarts, dissolveu o rei o Parlamento. Jaime II, sucessor de Carlos II, não durou

muito no trono, pois suas medidas e fanatismo católico inquietaram por demais o

Parlamento, dando margem a que Guilherme de Orange, seu genro, tomasse Londres em

1688 com o apoio do Parlamento, sendo ele e Maria coroados em 1689, após ratificarem o

Bill of Rights, episódio conhecido como Revolução Gloriosa, que marca definitivamente a
monarquia constitucional limitada na Inglaterra.

Guilherme de Orange, então Guilherme III, sancionou o Act of Settlement, até
hoje em vigor, que exclui da sucessão monárquica inglesa os católicos, estabelecendo

como herdeira da Coroa a neta de Jaime I, Sofia, que dela passaria aos seus descendentes.

Definiu-se também sob Guilherme que os membros do Conselho Privado seriam

escolhidos dentre a maioria parlamentar dos comuns. A Rainha Ana, em 1706, sanciona o

Ato de União com a Escócia, que estabelece o Reino Unido da Inglaterra, Escócia e País de

Gales.

Falecida a rainha Ana, assumiu o trono Jorge I, bisneto de Jaime I e eleitor do

Hanover, marcando a União Pessoal entre os dois reinos. Desinteressado, e também

206 CARVALHO, Orlando M. Op. cit., p. 39.
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desconhecedor do idioma inglês, deixou Jorge I de comparecer às reuniões do Conselho

Privado, no que foi acompanhado por seu sucessor, Jorge II. Robert Walpole, o mais

influente de seus membros, passou a dirigi-lo, chegando mesmo a se intitular de Primeiro-

Ministro, o que levou diversos Lordes a protestarem contra o dito cargo, empregado em

primeira vez no ofício, como mencionado, por William Pitt II, que restaura o prestígio do

cargo perdido durante o governo pessoal de Jorge III, cujo Primeiro-Ministro, Lord North,

renunciara por temer o impeachment com que lhe ameaçava o Parlamento. É, porém, no
período de Walpole que se consolida a dependência da manutenção do cargo de Primeiro-

Ministro da maioria parlamentar, por ter se demitido ao receber um voto em contrário do

Parlamento.

Conquanto o poderio colonial britânico, incluindo-se aí a expansão levada a

cabo por William Pitt I, o apogeu do Império Britânico se deu sob o reinado da rainha

Vitória, que se estendeu de 1837 a 1901, quando se podia dizer verdadeiramente que o sol

jamais se punha no Império, tal era sua extensão, abarcando territórios nos quatro cantos

do planeta.

Seguindo a lição de Zimmern, distingue o Professor Paulo Bonavides três fases

do Império Britânico – colonialismo, autonomia e soberania. Por sua vez, Orlando M.

Carvalho reconhece três fases, apontando-as por períodos, sem classificá-las, sendo o

primeiro “até 1783, época da guerra e separação das colônias americanas; de 1783 até

1919, quando, após o Tratado de Versalhes, se deu nova forma à organização imperial; e,

enfim, de 1919 para cá”207.

Na primeira fase, o Império Britânico se assemelha bastante aos demais

poderes coloniais, com o monopólio do comércio das colônias e a falta de autonomia

destas, apesar da maior liberdade de que as colônias norte-americanas gozavam em

comparação com as colônias luso-espanholas.

Em face da independência dos Estados Unidos, sobremaneira perseguida pelo

desejo de autonomia, percebeu a Grã-Bretanha a necessidade de se conferir autonomia às

suas possessões de ultramar, sob pena de perdê-las à semelhança das treze colônias. Lorde

Durham, em 1849, apresenta um relatório pugnando por governos responsáveis nas

colônias. Lorde Grey, inclusive, na qualidade de secretário colonial, instruiu, em 1847, o

governador-geral do Canadá a formar governos em consonância com o partido detentor da

207 CARVALHO, Orlando M. Op. cit., p. 193.
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maioria parlamentar, o que se dá em 1848, estendendo-se ao correr dos anos a outras

colônias.

Prosseguindo no espírito de autogoverno, o Parlamento britânico outorga

Constituições para o Canadá, em 1867, Austrália, em 1900, Nova Zelândia, em 1909,

África do Sul, em 1909, além de para a Irlanda, em 1922, e para a Índia, em 1935.

Passaram a se reunir com certa regularidade os Primeiros-Ministros dos Domínios – nome

dado em 1907 a algumas das colônias, como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África

do Sul –, da Grã-Bretanha e um representante da Índia, o que a princípio foi denominado

de Conferências Coloniais, mudando em 1907 a designação para Conferências Imperiais.

Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial e os ideais de

autodeterminação dos povos em voga, a Conferência Imperial de 1916 reconheceu a

independência dos Domínios em assuntos internos e externos, tomando o Canadá parte do

Conselho de Guerra em 1917, votando mesmo em temas próprios da Grã-Bretanha, de seu

interesse interno. A participação dos Domínios na Liga das Nações, inclusive recebendo

mandatos desta, como já tratado, demonstra clara personalidade jurídica de Direito

Internacional, reconhecendo a doutrina majoritária o caráter inequívoco de Estado aos

Domínios. Pertencendo à Sociedade de Nações, jamais poderiam se cuidar de colônias,

mas seu caráter de ‘Estados’ demanda uma análise mais detida, a ser feita adiante.

A Conferência Imperial de 1921 decidiu pela necessidade de as resoluções

contarem com a aprovação dos Domínios, reconhecendo-se na de 1926 a completa

igualdade entre os Domínios e a Grã-Bretanha, havendo os trabalhos nesse sentido sido

relatados por Lorde Balfour, pelo que o famoso Relatório que confirma a autonomia

dominial leva seu nome.

O Parlamento britânico oficializa o que já se havia atingido na prática,

aprovando o Estatuto de Westminster, assecuratório da autonomia dominial, estabelecendo

em relação a estes:

a) Legislativo próprio, com duas Câmaras, uma vitalícia (o Senado), outra
eletiva (a Câmara dos Comuns), com plena atividade legislativa nos Domínios,
sem interferência do Parlamento Britânico, mas com a sanção real, através do
governador-geral, delegado do rei; b) Executivo próprio, composto de um
governador-geral, nomeado pelo rei, e de um Gabinete tirado dos “Comuns”; o
1o ministro, nomeado pelo governador-geral, escolhe os membros do gabinete
dentro do Partido; cabe aos Domínios o direito de negociar os tratados e fazer a
paz ou a guerra; c) Judiciário próprio, composto de uma Côrte Suprema, com
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jurisdição em todo o território, de tribunais superiores nos Departamentos e
juízes locais.208

A grande importância do Estatuto de Westminster, além do reconhecimento

legal da já existente autonomia dos Domínios, está no fim da desigualdade legislativa, pois

que era dado ao Parlamento Britânico legislar para os Domínios. Neste azo, o Canadá e a

Austrália fizeram reservas ao Estatuto, especialmente no que diz respeito às leis britânicas

que lhes serviam de Constituição, sob pena de enfraquecê-las. Portanto, ao menos a partir

daí, por vontade própria, e não por imposição, o Canadá conservou uma lei britânica como

sendo sua Constituição, já que, contando com igualdade legislativa, poderia alterá-la ou

estabelecer outra distinta. Por um ato de direito próprio, fez a reserva de continuar a valer o

British North America Act como sua Constituição. Ainda que por via oblíqua, a

Constituição Canadense seria uma lei canadense, pelo que, sob esse prisma, é inegável o

seu caráter de Estado, o mesmo podendo se dizer da Austrália.

Quanto à figura do Governador-Geral, o tempo tem mostrado a sua pouca

importância, pois o costume, fonte principal do Direito anglo-saxão, impôs a escolha do

Primeiro-Ministro entre a maioria parlamentar, e geraria tremenda reação contrária dos

Domínios que ainda conservam a figura do Governador-Geral a eventual escolha de pessoa

não pertencente a tal grupo. Percebe-se claramente é que, quando da vitória de um

determinado partido nas eleições parlamentares, sabe-se previamente quem virá a ser o

Primeiro-Ministro.

Uma vez que o Rei da Inglaterra também o é dos Domínios, toda e qualquer

mudança nas normas de sucessão deve contar com a aprovação destes. Emblemático a esse

respeito foi a abdicação de Eduardo VIII, em 1936. Desejando se casar com uma norte-

americana, já por duas vezes divorciada, foi o monarca informado da impossibilidade de

fazê-lo sem que houvesse uma lei e a concordância dos Domínios, tendo o Canadá e a

Austrália se negado a o conceder. Tomado pelo amor, Eduardo renunciou ao trono, que

passou ao seu irmão, Jorge VI, então Duque de York.

Em acurada observação, Eusébio de Queiroz209 divisa não serem os Domínios

britânicos Estados no sentido próprio do termo, por carecerem do direito de auto-

organização e de autogoverno, pois sua organização decorre de leis inglesas, e de o Chefe

do Executivo ser livremente nomeado por uma autoridade à parte dos governados.

208 JACQUES, Paulino. Op. cit., p. 51.
209 LIMA, Eusebio de Queiroz.Op. cit., p. 302.
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A querela seria interminável, uma vez que se nos ativéssemos a formas e

conceitos rígidos, realmente teríamos de negar o caráter de Estado – ao menos plenamente

– a vários Domínios. O Direito britânico, entretanto, assaz mencionado, tem forte matiz

costumeiro, verificando-se na prática serem os Domínios verdadeiros Estados soberanos,

exercendo todas as prerrogativas destes, por direito próprio. Um claro exemplo é dado pela

África do Sul, que, descontente com as críticas inglesas ao apartheid, proclamou a
República em 1961, seguindo-se uma Constituição em 1962, sem que isso implicasse luta

armada com a Inglaterra, o que seria esperado caso se tratasse de uma colônia.

A Comunidade Britânica não se classifica como sendo uma União Real,

mesmo porque há entre seus membros Repúblicas, como no caso da Índia e do Paquistão.

Entre aqueles que aceitam a Rainha Elizabeth II como soberana, também não há União

Real210, pois cada Domínio atua de forma completamente independente na esfera

internacional. Muito menos é o caso de ser a Commonwealth uma Federação, dado que
inexiste um governo central, com órgãos próprios. Não é também uma Confederação, dada

a ausência de finalidade específica, constituindo-se em uma criação inovadora, sem

paralelo na Ciência Política. Seus laços são tíbios, pois as controvérsias entre seus

membros, ou que os envolvem, têm sido levadas às Nações Unidas. Deve-se, todavia,

reconhecer ao Chefe de Estado britânico, não importa o tipo de Estado dos componentes da

Commonwealth, o caráter de Chefe da Comunidade Britânica de Nações.

210 A opinião de Biscaretti di Ruffia sobre o tema é distinta, entendendo que entre esses Estados há União
Real, cf. RUFFIA, Paolo Biscaretti di.Op. cit., p. 605.
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4 O ESTADO FEDERAL

4.1 Surgimento da Federação

É possível buscar as origens remotas do federalismo na Grécia antiga, como no

caso da Amphyctionia, “composta dos doze povos principaes da raça grêga”211, a qual era
dotada de competência para decidir quanto a guerra, questões entre seus membros, e

mesmo usar sua força contra aqueles que fossem refratários. Essa organização, todavia, na

qual os componentes conservavam a independência, atuava sobre os Estados, e não sobre

os indivíduos, tendo ela caráter e fim essencialmente religiosos, competindo-lhe em

especial “velar sobre os thesouros immensos do templo de Delphos, a guarda de suas

tradições, a defesa de seus oraculos, – muito embora tirasse ella, mesmo de taes factos,

pretexto ou razão para impôr as suas decisões politicas em dadas circumstancias”212.

O nome da Amphyctionia, segundo lição de Silva Marques213, aparentemente
provém de Amphyctião, que era filho de Deucalião e de Pyrrha. Cada um desses doze

povos mencionados tinha direito a um voto no conselho, que se reunia duas vezes por ano,

uma vez em Delphos, na primavera, e outra em Anthrela, no outono. Ele também se refere

à Liga acheense, que congregava povos da Achaia para garantir sua independência perante

a Macedônia, tendo durado aproximadamente cento e quarenta anos e contando com

catorze cidades, e que foi destruída pelos romanos.

Impossível não dar razão a James Kent, para quem o grande defeito dos

primeiros governos federais214 era que eles não se constituíam em soberanias atuando sobre

os indivíduos, mas sobre outras soberanias, do que “a única coerção em caso de

desobediência era a força física, em lugar da sentença e da arma pacífica do magistrado

211 CAVALCANTI, Amaro. Regimen federativo e a república brazileira. Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1900, p. 16.
212 CAVALCANTI, Amaro. Op. cit., p. 17.
213 Cf. MARQUES, Silva. Elementos de Direito público e Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Benjamin
de Aguila, 1919, p. 103-104.
214 Utilizamos a denominação ‘federais’ por fidelidade ao texto de Kent, sendo mais apropriado, diante dos
conceitos atuais utilizados em Ciência Política, o termo ‘confederados’.
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civil”215. Desobedecendo um dos membros à Confederação, instaurava-se ou uma guerra

civil ou decaía a autoridade central de seu poder.

Mesmo as guerras contra a Pérsia não lograram a formação de uma Federação

no sentido hoje conhecido. Após ser rechaçada a segunda incursão dos medos, em 479

a.C., lograram os gregos fundar uma liga marítima, “com o objetivo de livrar o Mar Egeu

da presença dos persas”216, objetivo que se atingiu em alguns anos, seguindo-se a partir de

então tendências desagregadoras. Atenas, valendo-se de sua superioridade, impôs-se aos

demais membros da liga, proibindo a retirada de seus membros e forçando a entrada de

outros. Com a sua recusa em permitir que a Liga de Delos se dissolvesse, estava

estabelecido o Império ateniense, sendo aquele “essencialmente um sistema marítimo

destinado à subjugação coercitiva das cidades-Estado gregas do Egeu”217. A Confederação

marítima passou a ser nada mais que um Império centralizado, chegando a abranger 150

(cento e cinqüenta) cidades, que, porém, sucumbiu em poucas décadas, com a derrota para

as forças lideradas por Esparta na Guerra do Peloponeso.

A Confederação Helvética, embrião da Suíça, por sua vez, tem raízes em 1291,

quando se formou uma liga pelo temor que tinham os cantões de Uri, Unterwalden e

Schwytz do príncipe herdeiro da Alemanha, Alberto, Arquiduque da Áustria. Subindo ao

trono em 1298, mostrou que suas intenções eram mesmo aquelas imaginadas pelos

membros da liga, que conseguiram restabelecer o status quo ante em 1308. De todo modo,
a luta contra a Áustria prosseguiu mesmo falecido Alberto, e outros Cantões foram se

juntando na luta, dando-se em 1315 a batalha de Morgaten, em que foram vencidos os

austríacos e em função da qual se constituiu uma Confederação perpétua – verdadeira

origem da Federação suíça –, que foi se ampliando e obtendo sucessivas vitórias.

Com a ascensão de Maximiliano I, buscou este que os suíços lhe prestassem

obediência, na intenção de restaurar a unidade imperial, o que foi negado. Vencido em

1498, o Império houve de desistir definitivamente das pretensões sobre o território que se

encontrava sob a Confederação, pelo ato de paz de 22 de setembro de 1499, em Bâle. Em

1513, contava já a Confederação com treze Cantões.

215 KENT, James. Del gobierno y jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos. Traducido al
castellano de la 10ª. edición por Alejandro Carrasco Albano. Buenos Aires: Companya de Buenos Aires,
1865, p. 23: “La única coercion en caso de desobediencia era fuerza física, en lugar de la sentencia y del
arma pacífica del majistrado civil.”
216 FINLEY, M. I. Democracia antiga e moderna. Trad. de Waldéa Barcellos e Sandra Bedran. Revisão
técnica Neyde Theml. Rio de Janeiro: Graal, 1988, p. 96.
217 ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. 2 ed. Porto: Afrontamento, 1982, p. 43.
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A contratação de forças suíças para atuar no estrangeiro, especialmente na

Itália, levava compatriotas comumente a se debaterem. Isto, aliado aos conflitos intestinos

decorrentes da reforma protestante e as agudas diferenças existentes entre os Cantões,

enfraqueceu os suíços. Após a Revolução francesa se irromper, não tardou ao Diretório

desejar se apoderar da Suíça. O pretexto para a intervenção francesa foi dado pela

insurreição dos habitantes de Vaud contra Berna, e, após a queda desta, foi estabelecida a

Constituição de 12 de abril de 1798, que converteu a Suíça em República Helvética, una e

indivisível. A organização francesa não atendia às peculiaridades suíças, especialmente em

tendo reduzido os poderes e prerrogativas dos Cantões, sendo fonte de tensões. Retornado

a Paris o exército ocupante, retomaram os suíços o poder, destituindo o Diretório helvético

e iniciando a elaboração de uma nova Constituição. Esses acontecimentos levaram

Napoleão, então primeiro cônsul, a intervir na Suíça, impondo o Ato de Mediação de 19 de

fevereiro de 1803, que perdurou até 1815.

Com a ocupação da Suíça pelas forças da restauração, contrárias a Napoleão,

retornaram ao poder os aristocratas, mas a maioria dos Cantões era favorável à manutenção

de suas liberdades tradicionais, e logrou participar do Congresso de Viena. A questão da

Suíça era de grande importância para todas as potências européias, dada a sua posição

estratégica, não sendo do interesse de nenhuma delas a dominação da Suíça por um ou

outro Estado. Cobiçada por todos por motivos estratégicos, melhor seria lhe deixar

independente e neutra. Assim, a Suíça encetou o Bundesvertrag, pelo qual ela se compunha
de vinte e dois cantões soberanos, que se uniam para manter sua liberdade, independência e

segurança.

Com o tempo, divergências políticas e religiosas deram azo a movimentos

separatistas, ensejando a convocação de uma Dieta constituinte, que resultou na

Constituição federal de 12 de setembro de 1848, que verdadeiramente converteu a

Confederação suíça em uma Federação – Die Schweizerische Eidgenossenschaft –, embora
ela conserve sua nomenclatura histórica. Essa Constituição foi substituída pela de 1874;

todavia, a “Constituição de 12 de setembro de 1848, a qual, ampliada ou melhor definida

em seus termos, subsiste na Constituição de 29 de maio de 1874, que é a vigente”218.

A Suíça não foi o primeiro Estado a adotar o federalismo, e sim os Estados

Unidos da América, não obstante ter se falado primeiramente naquela. Com efeito, o

218 CAVALCANTI, Amaro. Op. cit., p. 20.
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federalismo foi uma criação do gênio político norte-americano, forma de organização do

Estado jamais vista anteriormente.

Os ianques, como bem assinalou Bruckberger219, sentiam-se com ingleses

livres, e não desejavam se submeter ao Parlamento tanto quanto não desejavam se

submeter ao rei, opondo-se a toda forma de poder absoluto, aceitando apenas as leis que

eles próprios se dessem. A maturidade política que detinham ao tempo da independência

não encontrava igual nem mesmo na Inglaterra, e a guerra de independência mais parecia

um cisma. Comparativamente, “fêz a América, no plano político, para com a Inglaterra, o

que a Igreja da Inglaterra fêz no plano religioso, em relação a Roma. Separada de Roma,

pretende a Igreja da Inglaterra ser mais católica que o Papa. Ao revoltar-se, a comunidade

inglêsa da América pretendeu também ser mais inglêsa do que a Inglaterra”220.

A questão estava ainda no agir da Inglaterra como império, se estendia aos seus

colonos no além-mar as prerrogativas dos ingleses, ou se os exploraria como mercado

consumidor e fornecedor de matérias-primas, dentro da óptica mercantilista. Dado o

princípio inglês de não haver taxação sem representação, e como não participavam os

norte-americanos do Parlamento, em quase nada sofriam com impostos diretos. O dilema

inglês era simples. Consentindo com a representação, a expansão do Império

eventualmente tornaria a Inglaterra minoria em seu próprio Parlamento, o que não poderia

jamais aceitar.

Valendo-se de seus poderes, o Parlamento britânico fez passar o Sugar Act em
1764, o Stamp Act, em 1765, e o Townshend Act em 1767, impondo tributos sobre as

colônias221. A tributação ensejou grandes protestos, e William Pitt I conseguiu sua

supressão, salvo a taxação sobre o chá, cuja venda era monopólio da Companhia das Índias

Ocidentais. Justamente esse produto foi o precipitador da guerra de independência. Em

1774, colonos de Boston, disfarçados de índios, jogaram ao mar o carregamento de chá de

um navio inglês, estimado em cinqüenta mil dólares. O incidente foi condenado na própria

219 Cf. BRUCKBERGER, R. L. A república americana. Tradução de Mercedes Zilda Cobas Filgueiras. Rio
de Janeiro: Fundo de Cultura, 1960, p. 38-39.
220 BRUCKBERGER, R. L. Op. cit., p. 40.
221 É interessante observar a relação que tem a cobrança de impostos com o acirramento dos ânimos, já que
os colonos estadunidenses pagavam muito menos impostos que os ingleses: “Como resultado, os colonos
norte-americanos pagavam, em média, um xelim em impostos, no início da década de 1760, enquanto os
britânicos pagavam, em média, 26 xelins. As tentativas de corrigir essas distorções acabaram causando
ressentimento e ira.” (BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do mundo. São Paulo: Fundamento
Educacional, 2007, p. 238)
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América, mas o Parlamento se apressou e impôs os Intolerable Acts, fechando o porto de
Boston, e cassou a Carta de Massachusetts. Além disso, enviou cinco mil homens sob o

comando do general Gages. A conseqüência foi a solidariedade das demais colônias, que

se reuniram no segundo Congresso Continental, em setembro desse ano, reuniram-se

delegados de todas as Colônias, à exceção da Geórgia, na cidade da Filadélfia, compondo o

primeiro Congresso Continental, pelo qual se decidiu apoiar Massachusetts.

Em abril de 1775, iniciaram-se os conflitos, com a tomada de um depósito de

munições e armas em Concord, tendo Gages ainda entrado em conflito com milicianos em

Lexington. Propagada a notícia, juntaram-se milicianos que atacaram a coluna, ficando os

ingleses nos arredores de Boston, que afinal foram expulsos da cidade por George

Washington, nomeado comandante das forças norte-americanas.

Não tardou, declararam as treze colônias sua independência em 4 de julho de

1776, no Congresso da Filadélfia. Aumentada a força inglesa na América, decidiu o

Congresso enviar Franklin a Europa para solicitar o apoio da França de Luis XVI, que se

decidiu a dá-lo em 1778. O auxílio dado pelos franceses foi essencial para a obtenção da

independência pelas treze colônias, tanto do ponto de vista militar quanto pelo fato de que

“a partida da expedição franceza, sob o commando do conde de Rochambeau, que devia

com o marquez de Lafayette e outros officiaes francezes, auxiliar a creação d’uma grande

nacionalidade, foi saudada com enthusiasmo por toda a parte, despertando novas

sympathias á causa da independencia americana”222. Dispendiosa a guerra, tanto pela

distância, quanto pelo auxílio francês, celebrou a Inglaterra a paz em janeiro de 1783, em

tratado assinado em Versailles, reconhecendo formalmente a independência de suas ex-

colônias.

A origem da Federação norte-americana está nos Artigos de Confederação e

União Perpétua, celebrados em 15 de novembro de 1777, segundo os quais os Estados

preservavam suas soberanias, mantendo todas as competências que não fossem

expressamente delegadas à União, e se comprometiam à defesa mútua. Os confederados

enviavam delegados a um Congresso, tendo cada Estado o mesmo número de votos,

assegurando-se ao governo geral as prerrogativas exclusivas sobre paz e guerra, envio de

embaixadores, tratados e alianças, e de resolver os conflitos que surgissem entre seus

222 MARQUES, Silva. Op. cit., p. 133-134.
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componentes. Verdadeiramente, tocava à Confederação a guerra contra a Inglaterra,

inclusive no levantamento de recursos para tanto.

Finda a guerra, surgiram todos os defeitos de uma organização débil como era

essa Confederação. Jamais se cansará de repetir que um inimigo externo comum é fator de

união sem paralelo. Desaparecida a ameaça, todos aqueles antigos aliados passam a se

preocupar mais com seus problemas particulares do que com o interesse do grupo. Com a

União norte-americana não foi diferente. O governo federal era demasiado fraco, nada

podia ante os Estados. Estes se recusavam mesmo ao pagamento das contribuições à

Confederação223, e assim os títulos de guerra não eram pagos conforme combinado, a

moeda se depreciava e uma possível expansão para o oeste era comprometida.

Alberto A. Natale, com base em lição de Story, assinala ainda outras

deficiências da Confederação norte-americana:

1) a injustiça e desigualdade do princípio de determinar as contribuições dos
Estados ao tesouro comum por quotas proporcionais ao valor da terra; 2) a
ausência de garantias que assegurassem os Estados das insurreições anteriores;
3) a falta de capacidade para recrutar exércitos; 4) a igualdade de sufrágio, pelo
qual os Estados débeis e os Estados grandes estavam submetidos a um sistema
equivalente; disto resultava que um conjunto de pequenos Estados, que no total
compreendiam uma escassa população, estava em condições de impor seus
critérios à maioria dos habitantes da Confederação; 5) a concentração de poderes
em uma só assembléia, não se respeitando o princípio da separação; 6) a
faculdade dos Estados membros de emitir moeda, o que distorcia a economia
geral; 7) a permanente remoção dos membros do Congresso Geral, que impedia
que tivessem, um conhecimento ajustado das questões que se consideravam; 8) a
ausencia de uma autoridade judicial.224

223 Isto fica bem ilustrado em trecho da carta de William Grayson a James Monroe, redigida em 29 de maio
de 1787, em Nova Iorque: “(...) em Connecticut recusaram-se a pagar as requisições do ano, e ninguém seria
nomeado nem para policial se se declarasse disposto a pagar um níquel para a amortização da dívida pública.
Rhode Island se recusou a enviar delegados; todos clamam por um bom govêrno, depois que pagaram as
dívidas com dinheiro depreciado; primeiro abater os filisteus, isto é, os credores; depois, à propriedade. New
Hampshire não pagou um só xelim desde que a guerra terminou, nem pretende pagar nunca mais. Se
tentassem taxar o povo para amortizar a dívida interna, 500 Shays apareceriam numa semana. Em Nova York
êles pagam, porque para fazê-lo pilham Nova Jersey e Connecticut.” (in BEARD, Charles A. A Suprema
Côrte e a Constituição. Introdução e bibliografia de Alan F. Westin. Tradução de Paulo Moreira da Silva.
Rio de Janeiro: Forense, 1965, p. 105)
224 NATALE, Alberto A. Derecho político. 2 ed. Buenos Aires: Depalma, 1998, p. 392-393: “1) la injusticia
y desigualdad del principio de determinar las contribuciones de los Estados al tesoro común por cuotas
proporcionales al valor de la tierra; 2) la ausencia de garantías que aseguraran a los Estados de las
insurrecciones interiores; 3) la falta de capacidad para reclutar ejércitos; 4) la igualdad de sufragio, por la
cual los Estados débiles y los Estados grandes estaban sometidos a un sistema equivalente; de ello resultaba
que un conjunto de pequeños Estados, que en total comprendían una escasa población, estaban en
condiciones de impner sus criterios a la mayoría de los habitantes de la Confederación; 5) la concentración de
poderes en una sola asamblea, no respetándose el principio de la separación; 6) la facultad de los Estados
miembros de emitir moneda, lo que distorsionaba la economía general; 7) la permanente remocíon de los
miembros del Congreso General, que impedía que tuvieran un conocimiento ajustado de las cuestiones que se
consideraban; 8) la ausencia de una autoridad judicial.”
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Finalmente, em 1786, a União reconheceu publicamente sua fraqueza, mesmo

ano em que a Virgínia convocou os delegados para uma Convenção em Anápolis a fim de

discutir impostos sobre o comércio exterior. Embora apenas cinco Estados tenham

participado, aproveitou a ocasião Hamilton para propor uma nova Convenção, em 1787, na

Filadélfia, para a revisão dos Artigos de Confederação. A sugestão foi acatada pelo

Congresso em fevereiro de 1787, e a reunião se iniciou em maio do mesmo ano.

Na Convenção, houve grande defesa dos direitos de propriedade e enorme

preocupação contra os eventuais excessos da maioria em desfavor dos proprietários. Daí se

concebeu um sistema bicameral, sendo a Casa dos Representantes um espaço para os

pobres, e o Senado para a representação aristocrática. Por esse motivo, estabeleceu-se a

eleição indireta para Presidente da República, bem como para os Senadores, estes

escolhidos pelos Legislativos estaduais. Estava-se criando um governo que na verdade não

era democrático, mas uma aristocracia eletiva limitada, para utilizarmos a expressão de

Brownson225. Decidiu-se, também, enumerar os poderes da União, pois não desejavam os

Estados outorgar-lhe mais poderes do que os necessários para seu funcionamento e atuação

em benefício de todos eles. Criou-se um novo Estado, os Estados Unidos da América,

espécie nova, na qual havia duas esferas distintas e bem separadas de Governo, o federal e

os estaduais, ambos dotados de Executivo, Legislativo e Judiciário, e com poderes para

aplicar as próprias leis e instituir e coletar tributos.

Temerários das Legislaturas estaduais, os convencionais propuseram que a

nova Constituição fosse ratificada por delegados escolhidos em cada Estado, pelos

eleitores, reunidos em Convenções, e que o sistema entraria em vigor quando ratificado por

nove delas, o que se deu com a ratificação por New Hampshire, em 1788, seguindo-se a

Virgínia e Nova Iorque. Feitas eleições para compor o novo governo, este foi implantado

em 4 de março de 1789, e, no dia 30 de abril, tomou posse George Washington como

primeiro Presidente dos Estados Unidos da América.

Estava estabelecida, portanto, uma nova forma de organização política, de

sobreposições de Governos com esferas de atuação próprias. A dificuldade de fixar os

limites de um e de outro Governo, porém, levou a diversas desavenças ao longo dos anos,

225 BROWNSON, apud DALBERG-ACTON, John Emerich Edward. Essays on Freedom and power.
Selected, and with an introduction by Gertrude Himmerlfarb. Preface by Herman Finer. Boston: The Beacon
Press: Glencoe: The Free Press, 1948, p. 236.
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na maior parte resolvidas pelo Judiciário, e à Guerra de Secessão, que consolidou

definitivamente o sistema federal norte-americano.

4.2 Teorias sobre o Estado federal

4.2.1 Os Federalistas (Hamilton, Madison e Jay)

As próprias fraquezas da Confederação levaram à Convenção que redigiu a

Constituição dos Estados Unidos. Nem todos as pessoas, entretanto, estavam convencidas

de que a solução para aquelas seria o estreitamento dos vínculos entre os Estados. Em

Nova Iorque, particularmente, a resistência era grande. Para vencê-la, Hamilton, Madison e

Jay houveram por bem publicar uma série de artigos na imprensa nova-iorquina, através do

Daily Advertiser, que depois foram condensados em uma obra denominada The Federalist,
cujas idéias foram difundidas por Alexis de Tocqueville, a partir de suas observações sobre

os Estados Unidos.

Foi providencial a atuação dos três, o que certamente contribuiu para a

aprovação da Constituição pela Convenção estadual de Nova Iorque, que se deu por

apertado placar de 30 (trinta) votos a favor e 27 (vinte e sete) contrários. Nos artigos,

demonstravam, entre outras coisas, a utilidade da União como salvaguarda contra as

facções e insurreições, a sua utilidade em relação ao comércio, à marinha e às finanças, e

explicavam os defeitos dos Artigos de Confederação, entre outras diversas exposições

sobre os benefícios da nova Constituição e como funcionariam as novéis instituições dos

Estados Unidos.

Os três Ensaístas também se preocuparam em aclarar à população que a União

não representaria o fim da soberania de seus Estados, afirmando que “como o plano da

Convenção não estabelece senão uma união ou consolidação parcial, é evidente que os

governos dos Estados hão de conservar todos os direitos de soberania que dantes tinham e

que não forem “exclusivamente” delegados aos Estados Unidos”226. Estava assim lançada a

226 HAMILTON, MADISON, JAY. O federalista. Belo Horizonte: Líder, 2003, p. 193.
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idéia da dupla soberania, que originou acalorados debates entre os estudiosos de Ciência

Política, dominando por décadas o ideário dos partidários da Federação. Essa idéia da

coexistência de duas soberanias é “a resposta tipicamente “pluralista” ao problema da

soberania no Estado federal”227

Tendo assegurado que a União não representaria ameaça à soberania dos

Estados, eles também procuraram mostrar que uma eventual maior afeição do povo pela

União do que pelos Estados não era motivo de preocupação, pois “o povo não deixará de

mostrar mais confiança aos que se mostrarem dela mais dignos; mas, ainda assim, nada

terão que temer os governos dos Estados; porque o poder da União só pode exercitar-se

com favor num espaço circunscrito por limites impreteríveis”228.

4.2.2 Tocqueville

Alexis Charles Henri Clérel de Tocqueville chegou aos Estados Unidos em

1831, em missão oficial para estudar o sistema penitenciário local, partindo em 1832. Com

supedâneo em suas impressões, redigiu A democracia na América, notável e monumental
obra do pensamento político, atual mesmo mais de um século depois de redigida.

As 13 (treze) colônias inglesas eram habituadas a uma existência individual,

que tinha gerado em seu seio interesses peculiares, dotadas cada qual de seu governo.

Compartilhavam, todavia, diversos elementos culturais, como língua, religião e costumes,

sendo suas leis similares. A isso deveria se juntar a luta contra um inimigo comum, a

Inglaterra, elemento este bastante característico da formação das nacionalidades, como

visto anteriormente. Deste modo, ocorreu de “surgirem duas tendências opostas, uma que

levava os anglo-americanos a se unirem, outra que os levava a se dividirem”229.

Obviamente, na guerra contra a Inglaterra, a união era requerida, o que se explica pela

própria necessidade dos beligerantes do Novo Mundo. Superado o perigo externo, esse

227 LÓPEZ, Mario Justo. Introducción a los estudios políticos. Volumen I: teoría política. 2 ed. Buenos
Aires: Depalma, 1992, p. 356: “(…) la respuesta típicamente “pluralista” al problema de la soberanía en el
Estado federal (...)”
228 HAMILTON, MADISON, JAY. Op. cit., p. 292.
229 TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 91.
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verdadeiro motor da unidade nacional, revelaram-se os vínculos entre os novos Estados

demasiados fracos e o governo geral impotente.

Reunidos em Assembléia, homens notáveis do porte de Washington e

Hamilton elaboraram a nova Constituição, em 1787, a qual foi sendo aceita pelos Estados

de forma sucessiva, por meio de Convenções estaduais, até que entrou em vigor em 1789.

Levando-se em consideração apenas as Constituições escritas, é notável a obra dos

constituintes norte-americanos, pois é a mais durável de todas, tendo recebido em mais de

duzentos anos apenas 29 (vinte e nove) emendas. Em termos comparativos, conquanto seu

caráter excessivamente analítico e as diferenças culturais entre os povos, basta dizermos

que a Constituição brasileira conta com apenas duas décadas, e já recebeu mais de 50

(cinqüenta) emendas.

O grande desafio que se afigurava na elaboração da Constituição dos Estados

Unidos dizia respeito justamente ao desejo dos Estados de manter seu poder, cedendo à

União apenas aquilo que fosse indispensável. Para Tocqueville, isso dizia respeito a uma

divisão da soberania, a qual deveria ser feita de forma “que os diferentes Estados que

formavam a União continuassem a governar-se por si mesmos em tudo o que não dissesse

respeito senão à sua prosperidade interior, sem que a nação inteira, representada pela

União, deixasse de formar um corpo e de prover a todas as suas necessidades gerais”230.

Assim, como concerne à União as necessidades gerais, não haveria maiores dificuldades

em se lhe estabelecer os deveres e direitos, pelo que foram fixadas suas atribuições,

deixando-se todo o resto aos Estados, aos quais tocavam as atribuições normais de

governo.

Resta claro que Tocqueville compartilhava da concepção dos Federalistas da

dupla soberania, sendo enfático ao mencionar a repartição de soberania entre a União e os

Estados. Verdadeiramente, ele ajudou a propagar as idéias de Jay, Hamilton e Madison,

que não eram de todo conhecidas no Velho Mundo.

A criação de um Governo excepcional, como o seria a União, ao lado dos

Estados, poderia dar azo a conflitos acerca dos limites de atuação daquele. Deixar, porém,

a cargo dos tribunais ordinários a solução de tais imbróglios litigiosos seria perigoso, dado

que eles são criados pelos próprios Estados, decidindo-se pela criação de um tribunal

230 TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 93.
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único, alta corte federal, que entre suas atribuições teria a de manter a divisão de poderes

entre a União e os Estados.

O Jurisconsulto francês justifica o poder da União americana de paz e guerra,

de exércitos e frotas, e de fazer tratados de comércio, dizendo que a necessidade de uma

Nação de ser dotada de governo único diz respeito principalmente a aparecer com

vantagem perante estrangeiros, oferecendo como motivo para outras competências como a

dos serviços postais no fato de que certos interesses, por serem gerais, só poderiam ser

providos de forma útil por uma autoridade geral. Já a intervenção federal se justificaria em

casos determinados, diante da possibilidade de abusos pelos Estados de sua independência,

comprometendo a União. A esta foi dada a faculdade de cobrar impostos, a fim de custear

suas obrigações231.

Quando do estabelecimento da Constituição Federal, havia duas correntes

opostas. Uma desejava que a União fosse apenas uma liga, congregando os Estados

independentes para discutir assuntos de interesse comum, pelo que as decisões seriam

tomadas pela maioria dos Estados, uma vez que todos se encontravam em igualdade de

condições, como potências independentes, não importando a assimetria entre eles. A outra

corrente aspirava à formação de um só povo, cujo governo, mesmo limitado, seria o único

representante da Nação, e deste modo, caberia a feitura das leis à maioria. Para os

pequenos Estados, esta última solução lhes reduzia, pois suas diminutas populações se

diluiriam no todo. Portanto, já que “o primeiro sistema ter-lhes-ia outorgado uma potência

desarrazoada; o segundo os anulava”232, a solução estava em uma posição intermediária,

prestigiando-se aquele no Senado e este na Câmara dos Deputados. O Congresso dos

Estados Unidos, por conseguinte, adotaria ao mesmo tempo a independência dos Estados

por meio do Senado, e a idéia de soberania nacional por intermédio da Câmara dos

Representantes.

Confundindo os conceitos de Federação e Confederação – mesmo porque a

distinção teórica entre ambos lhe foi posterior, utilizando-se esses de forma indistinta233 –,

buscou Tocqueville demonstrar, em tópico de mesmo nome, ‘o que distingue a

Constituição dos Estados Unidos da América de todas as demais Constituições federais’234.

231 TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 93-94.
232 TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 95.
233 E de forma indistinta, por fidelidade conceitual, apresentar-se-ão as idéias de Tocqueville.
234 TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 122-124.
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Os poderes que as Constituições de Confederações como os Países Baixos e o Império

Germânico de então conferiram a seus governos federais, bem como aqueles concedidos

pelos Artigos de Confederação ao primeiro governo federal, seriam similares àqueles

conferidos pela Constituição norte-americana ao governo geral, mas aqueles eram débeis, e

este vigoroso. A diferença estaria em que, nas Confederações anteriores, embora

consentissem em obedecer ao governo federal, eram os próprios Estados partícipes que

executavam a legislação federal, enquanto que nos Estados Unidos surgidos em 1789, a

União era dotada do poder de editar e de executar as próprias leis.

Nas anteriores Confederações, tendo o governo geral que atender a quaisquer

necessidades suas, precisava se socorrer dos governos dos Estados confederados. Estes, se

quisessem, podiam negar-lhe a ajuda. Em uma Confederação, ocorreria comumente de o

povo mais poderoso se investir da autoridade federal e dominar os demais, ou o governo

federal se tornava incapaz. A União norte-americana, ao contrário, dispõe de forças

próprias, e atua diretamente sobre os indivíduos, e não sobre os Estados.

Da mesma forma, nas Confederações, os direitos dados à União são motivo de

discórdia, de guerra, por implicarem aumento da resistência a ela, mas não aumentar

concomitantemente os meios para o governo geral obter a obediência dos partícipes.

Diversamente acontece com os Estados Unidos, em que o governo federal se constitui em

um governo ordinário. Essa nomenclatura, porém, seria imprópria, pois governo federal é

aquele que age sobre povos unidos pelo vínculo confederativo, e não sobre pessoas, papel

dos governos nacionais; e uma vez que os povos que compõem os Estados Unidos formam

um povo único para determinados interesses, e nesses casos o governo federal age

diretamente sobre os indivíduos, enquanto que para os demais interesses esses povos

continuam confederados, esse governo não é federal, e sim um governo nacional

incompleto.

O sistema federativo foi criado a fim de se unir as vantagens que a grandeza e a

pequenez das Nações oferecem, sendo difícil precisar o quanto a repartição de soberania é

proveitosa para o bem-estar dos Estados, os quais não precisam se preocupar com a defesa

ou crescimento, podendo o poder público se ocupar dos melhoramentos interiores. Os

Estados sul-americanos estavam em miséria, conforme a opinião norte-americana, pela

iniciativa de se constituírem grandes Repúblicas, e não de se fracionar a soberania. A

União norte-americana era como uma grande República, se considerada sua extensão, mas

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



114

assemelhada a uma pequena, quanto a seus objetivos, praticando atos importantes, ainda

que raros.235

Há três tipos de objetos. Os nacionais, que dizem respeito à Nação inteira, e daí

devem ser confiados a quem a representa; os provinciais, relacionados com determinadas

localidades, e que por isso necessitam ser tratados localmente; e os mistos, que interessam

a todos da Nação, mas não carecem ser cuidados por esta, pelo que podem ser deixados

tanto à Nação quanto aos governos provinciais. Quando indivíduos se unem para formar o

soberano, normalmente se atribui a maior parte desses objetos mistos ao governo geral,

mas quando a associação é de corpos políticos já organizados, que anteriormente eram

soberanos – e ainda conservariam grande parte do soberano –, ocorre uma inversão, e os

objetos gerais, em sua totalidade ou maior parte, são deixados aos governos provinciais,

cedendo-se à União apenas o que for indispensável.236

Cabendo ao governo nacional os objetos gerais, há uma tendência à

centralização; aos governos provinciais, ao desmembramento. Nos Estados Unidos da

época, o cidadão sentia mais a presença dos Estados que da União, pois aqueles lhes estão

próximos e regulam seu dia-a-dia. A maior parte da soberania residiria, pois, nos Estados,

sendo o governo federal débil, de modo que em um conflito entre as soberanias estaduais e

a federal, aquelas prevaleceriam sem esforço237.

Essa debilidade da União tinha se apresentado na questão das Tarifas238, em

que foi novamente trazida a lume a doutrina nulificadora. Para seus defensores, os Estados

conservavam inteiramente sua soberania, e por isso poderiam suspender a aplicação de leis

federais contrárias à Constituição ou à justiça. Ocorre que a Constituição federal objetivou

criar um governo nacional, e não uma liga de Estados independentes, formando os norte-

americanos, nos casos previstos na Constituição, um só povo, do que a vontade nacional é

expressa pela maioria, devendo a minoria se submeter239.

235 Cf. TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 126-127.
236 Cf. TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 279-280.
237 Cf. TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 279-282.
238 A questão será analisada detidamente no tópico seguinte. De pronto, todavia, percebe-se a oposição de
Tocqueville às idéias nulificadoras.
239 Cf. TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit, p. 299.
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4.2.3 Calhoun e von Seydel

Os estudos sobre o Estado federal ficariam seriamente comprometidos acaso

não fosse reservado um lugar especial para as idéias de Calhoun de von Seydel, que nos

Estados Unidos e na Alemanha, respectivamente, defenderam posicionamentos que

permitiam aos Estados-membros se separarem da União, o que se coadunava com os

interesses do sul dos Estados Unidos e da Baviera, dos quais eram legítimos

representantes.

John Caldwell Calhoun foi um importante político norte-americano da primeira

metade do século XIX, sendo proveniente da Carolina do Sul, tendo estudado na

Universidade de Yale e servido como Deputado do Congresso norte-americano, secretário

de Guerra do Monroe, vice-presidente de John Quincy Adams e Andrew Jackson,

secretário de Estado de John Tyler e Senador dos Estados Unidos.

Sua posição decorre de um conflito entre o suporte à União e aos interesses dos

Estados sulistas, especialmente a Carolina do Sul, nos quais se discutia com seriedade a

possibilidade de se desfazer a União, especialmente em face da aprovação de elevadas

tarifas pelo Legislativo nacional que prejudicavam os interesses do sul agrário.

Exemplificativamente, a tarifa de 1816, que visava a reduzir a dívida nacional contraída na

guerra de 1812 e proteger a indústria norte-americana, e aquela proposta em 1828,

aprovada por John Quincy Adams, popularmente conhecida como Tarifa das

Abominações. No lugar de defender a separação, Calhoun retomou as idéias de Jefferson e

de Madison, de que os Estados poderiam se valer de sua autoridade e suplantar a legislação

federal.

Para Calhoun, o Governo Geral dos Estados Unidos decorria de um contrato

firmado entre o povo dos Estados, cada qual visto como uma comunidade política

soberana, e não do povo norte-americano como um todo, do que os Estados-membros é

que figuram como partes contratuais. Cabia aos Estados julgar as infrações à Constituição

norte-americana, impedindo que a União exercesse poderes que não lhe tenham sido

delegados, o que era, nos termos utilizados pelo Estado da Virgínia, o ‘progresso do mal’.

Nesse caso, de exercício de poderes não delegados, os Estados negariam

autoridade à legislação federal, exercendo seu direito de nulificação, que seria o princípio
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fundamental da organização estadunidense, âncora da estabilidade e segurança de suas

instituições.

Embora a nulificação seja mais conhecida do público em geral em virtude da

fundamentação jurídica que ela emprestou aos Estados sulistas separatistas, esta tem

aplicabilidade bem mais ampla. Conforme Calhoun, cada porção da comunidade deve ter a

possibilidade de negativa sobre as outras, e essa faculdade é que confere a cada uma delas

o poder de se proteger, inclusive seus direitos e segurança. Sem a possibilidade de

negação, não haveria como se impedir que essas porções entrassem em conflito, e assim

não poderia existir a Constituição, meio impeditivo da opressão pelos exercentes do

poder240, do que afirma em seu ‘Um tratado sobre o governo’ que “é esse poder negativo –

o poder de impedir ou de embargar a ação do governo – seja ele chamado pelo termo que

for – veto, interposição, nulificação, freio, ou contrapeso do poder – o qual, de fato, forma

a Constituição”241. No mesmo sentido, manifestou-se o Senador Hayne, da Carolina do

Sul, de que a Constituição se prestava à defesa dos direitos da minoria, quando do debate

com o Senador Webster, em 1830.

Rigorosamente, a doutrina da nulificação principiou nos Estados do norte dos

Estados Unidos. Jefferson, em face do conflito franco-britânico, impôs embargo sobre

todas as embarcações americanas, sendo a lei aprovada em 22 de dezembro de 1807,

atingindo fortemente os Estados da Nova Inglaterra. Trumbull, Governador do

Connecticut, convocou a Legislatura e ao se dirigir a ela disse tocar aos Estados “interpor

seus escudos protetores entre os direitos e liberdades do povo, e o pretenso poder do

240 Para Calhoun, uma vez que os poderes do governo são administrados por homens, deve haver algo que os
impeça de exercê-los em benefício próprio, e tal instrumento é a Constituição: “But government, although
intended to protect and preserver society, has itself a strong tendency to disorder and abuse of its powers, as
all experience and almost every page of history testify. The cause is to be founding the same constitution of
our nature which makes government indispensable. The powers which it is necessary for government to
possess, in order to repress violence and preserve order, cannot execute themselves. They must be
administered by men in whom, like others, the individual are stronger than the social feelings. And hence, the
powers vested in them to prevent injustice and oppression on the part of others, will, if left unguarded, be by
them converted into instruments to oppress the rest of the community. That, by which this is prevented, by
whatever name called, is what is meant by CONSTITUTION, in its most comprehensive sense, when applied to
GOVERNMENT.” (CALHOUN, John C. Union and liberty: the political philosophy of John C. Calhoun:
edited by Ross M. Lence. Indianapolis: Liberty Fund, 1992, p. 9)
241 CALHOUN, John C. Op. cit., 1992, p. 28: “It is this negative power – the power of preventing or
arresting the action of the government – be it called by what term it may – veto, interposition, nullification,
check, or balance of power – which, in fact, forms the constitution.”
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governo geral”242, havendo determinação nortista no sentido de secessão, como o próprio

John Quincy Adams chegou a informar ao Congresso. Quando Presidente, Adams se viu

diante dos Estados do Sul se opondo à legislação em benefício exclusivo do Norte, no caso

da Tarifa das Abominações, pelo que deu nova declaração acerca de sua fala anterior, a fim

de que não se pudesse imputar aos nortistas os argumentos que ora refutavam emanados

dos sulistas.

O Presidente Jefferson se guiava pelos interesses da maioria243, tanto que, ao

imputar a Story o fim do embargo, o denominou de anti-republicano, o que se entende no

sentido de fazer prevalecer o interesse da minoria sobre a maioria. Como, porém, observa

Acton244, a teoria democrática aplicada ao caso levou à exigência do direito da minoria de

secessão, e daí o princípio democrático foi forçado a ceder. Mais clara não poderia ser a

influência histórica que delimitou o pensamento de Calhoun acerca da necessidade do

poder negativo, sem o qual haveria o conflito entre as partes diversas da comunidade.

A Tarifa de 1816 foi apoiada por Calhoun, cujos sentimentos nacionalistas

sempre foram fortes, e chegou a ser oposta por Webster, representante de Massachusetts. O

tempo fez os manufatureiros do Norte perceberem as vantagens da Tarifa, obtendo outras

em 1824, 1828 e 1832. A de 1828 foi particularmente elevada, impondo um acréscimo

médio de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor dos bens importados, tornando-se odiosa

aos Estados sulistas, fortemente dependentes das manufaturas externas, criando-se um

mercado cativo às manufaturas nortistas, havendo a crença de que pelas práticas de

intercâmbio abandonariam os europeus as importações do Sul245, prejudicando-lhe

economicamente.

Essa Tarifa – a de 1828 – realmente era uma Tarifa das Abominações para o

Sul, empobrecendo-o, ao passo que se enriqueciam o governo central e os Estados do

242 Apud DALBERG-ACTON, John Emerich Edward. Op. cit., p. 215-216: “(...) “to interpose their
protecting shield between the rights and liberties of the people, and the assumed power of the general
government””.
243 Não obstante, defendia que no conflito entre o que seria da competência dos Estados e o que seria da
competência do Governo Geral, dever-se-ia convocar uma convenção daqueles para decidir sobre o tema.
244 DALBERG-ACTON, John Emerich Edward. Op. cit., p. 217.
245 Story resume bem esse sentimento, em escrito de 1820: “We cannot force them to become buyers when
they are not sellers, or to consume our cotton when they cannot pay the price in their own fabrics. We may
compel them to use the cotton of the West Indies, or of the Brazils, or of the East Indies.” (Apud DALBERG-
ACTON, John Emerich Edward. Op. cit., p. 219).
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Norte246, dividindo os Estados Unidos em pólos opostos247. O Sul, de fato, sofria com as

medidas impostas em benefício do Norte, e estas só foram possíveis pela prevalência das

idéias democráticas puras, que conduziram à tirania da maioria. As posições de Calhoun

não visavam à separação da Carolina do Sul da União, mas, ao contrário, visavam à própria

manutenção desta. Tratava-se de buscar sua permanência, ameaçada pela iniqüidade. Não

importa que a nulificação fosse contrária à correta interpretação da Constituição, pois o

ponto de que se cuida é a existência da Federação, e, diante das circunstâncias, era essa

teoria que melhor se prestava para tanto248. Os Estados sulistas, quer nos parecer,

encontravam-se em face da Tarifa em situação mais desconfortável do que as treze

colônias diante das ‘leis intoleráveis’ inglesas, mas não tinham por intento a secessão, o

que veio a se tornar, em ocasião posterior às querelas alfandegárias, a única saída diante da

‘tirania da maioria’.

A democracia dita pura, que se foi implementando por Jefferson, atingiu seu

apogeu ao tempo da presidência do General Jackson, o que ajuda a compreender a

animosidade que este mantinha por Calhoun, que chegou a ser seu vice-presidente, tendo

renunciado no final de 1832 para assumir o posto de Senador pela Carolina do Sul em

janeiro de 1833. Havia mesmo a expectativa de que o Presidente o faria ser julgado por

traição, caso se dirigisse a Washington para assumir o cargo, já havendo anteriormente

manifestado seu desejo de vê-lo enforcado por suas declarações nulificadoras.

Em 1831, Calhoun não tinha espaço no Senado para manifestar suas opiniões,

pois, como vice-presidente, só podia se manifestar no caso de haver um empate nas

deliberações. A fim de se fazerem conhecer suas opiniões, publicou o Fort Hill Address:
On the relations of the States and Federal Government, de 26 de julho, no Pendleton
Messenger, expondo suas idéias já mencionadas, além de outras, acerca da questão

federativa, tendo por fundo a Tarifa de 1828.

246 Isto foi bem pontuado por Cobbett, já em 1833: “The heavy duties imposed by Congress upon British
manufactured goods is neither more nor less than so many millions a year taken from the Southern and
Western States, and given to eh Northern States.” (Apud DALBERG-ACTON, John Emerich Edward. Op.
cit., p. 221)
247 O discurso de Legaré no 4 de julho de 1831, na Carolina do Sul expressa esse efeito da Tarifa: “The
authors of this policy are indirectly responsible for this deplorable state of things, and for all the
consequences that may grow out of it. They have been guilty of an inexpiable offence against their country.
They found us a united, they have made us a distracted people. They found the union of these States an object
of fervent love and religious veneration; they have made even its utility a subject of controversy among very
enlightened men. (…)” (Apud DALBERG-ACTON, John Emerich Edward. Op. cit., p. 229)
248 Essa também é a opinião de Lord Acton, cf. DALBERG-ACTON, John Emerich Edward. Op. cit., p. 230.
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Entender que o Governo Geral pudesse determinar ele próprio suas

competências, significaria negar a soberania dos Estados249 e da própria Constituição. Para

demonstrar o acerto de suas idéias, remeteu-se Calhoun a Jefferson, para quem isto

significaria que o Governo Geral é que teria a prerrogativa de determinar a medida seus

próprios poderes, e não a Constituição, além de que em todo contrato no qual as partes não

elegem um árbitro, seria dado a cada uma delas decidir sobre ele cláusulas por si sós,

inclusive no tocante às infrações e reparações. Essa capacidade de decidir não seria dada

ao Governo geral, pois este não é parte do acordo traçado entre os Estados soberanos,

cabendo a estes a última palavra250.

Permitir ao Judiciário determinar de forma conclusiva e definitiva os poderes

delegados seria o mesmo que conferir tal poder à maioria, o que diz diante do papel do

Presidente e do Senado como responsáveis por apontar magistrados, que em última análise

seriam escolhidos pela mesma maioria que elegera aqueles, submetendo os Estados à

vontade da maioria. Seria possível, também, que o próprio Judiciário exorbitasse de seus

poderes, ou sancionasse o excesso por parte do Executivo ou do Legislativo.

Uma vez que todos têm o direito de se governar, o governo, quer fundado em

maiorias, quer em minorias, deve buscar a concordância dos governados, estando sujeitos

às limitações impostas por estes. Se todos os interesses fossem iguais, seria adequada a

submissão aos interesses da maioria, bastando para a proteção contra a desigual atuação da

lei o sufrágio universal, mas não sendo, esta subordinação à maioria seria injusta, pelo que

a Constituição deve preservar os interesses díspares que existem. Uma vez que sejam os

interesses diversos em função de classes, cada qual deveria ser representada no Governo

como estamentos distintos, impondo seu poder de negação aos atos dos demais, garantindo

a cada qual um direito de auto proteção.

Embora não houvesse separação de classes nos Estados Unidos, os interesses

estariam representados geograficamente, havendo um Governo geral para os assuntos de

249 Woodrow Wilson, esposando o entendimento ora consolidado, oposto ao de Calhoun, diz que: “Perdeu a
vitalidade a velha teoria da soberania dos Estados, que costumava absorver-nos tanto a atenção. A guerra
entre os Estados estabeleceu, pelo menos, êste princípio, que o govêrno federal é, por meio dos tribunais, o
último juiz dos podêres que lhe incumbem.” (WILSON, Woodrow. Govêrno Constitucional nos Estados
Unidos. Tradução de E. Jacy Monteiro. São Paulo: IBRASA – Instituição Brasileira de Difusão Cultural
S.A., 1963, p. 136)
250 Mesmo que não se concorde com suas idéias, é de se admirar a lógica do raciocínio de Calhoun: “On no
sound principle can the agents have a right to final cognizance, as against the principals, much less to use
force against them to maintain their construction of their powers. Such a right would be monstrous; and has
never, heretofore, been claimed in similar cases.” (CALHOUN, John C. Op. cit., 1992, p. 382)
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interesse comum aos Estados, competente para tanto por delegação destes, aos quais

tocariam os demais assuntos, conforme estatuído na Constituição. Uma vez que a

possibilidade de conflito seria maior, mais necessário seria o poder negativo. Assim,

poderiam os Estados negar validade às leis federais, afinal, “se aqueles que

voluntariamente criaram o sistema não podem ser confiados para protegê-lo, que poder

pode?”251.

Delegar o poder de interposição seria o mesmo que os Estados abdicarem de

sua soberania. Tal faculdade, todavia, só deve ser usada em casos de perigosas infrações à

Constituição, como último recurso, sem o qual haveria ou submissão e opressão ou

resistência pela força. Com o fim da dívida consolidada, o Governo geral teria um grande

superávit, o qual deveria ser reduzido de pronto, mantendo-se o dinheiro com seus donos,

sob o risco de se criar um interesse poderoso ao ponto de se perpetuar a si mesmo. A

atuação do Governo geral em favor do Norte, portanto, não se curaria de per se, e a
inexistência de meios que impedissem tal estado de coisas faria com que os conflitos

seccionais se mantivessem para sempre, salvo se dissolvida a União. Depreende-se, com

clareza, que, para Calhoun, o remédio seria a interposição estatal à legislação federal

contrária à Constituição.

As queixas da Carolina do Sul restaram sem efeito perante o Congresso dos

Estados Unidos, pelo que se convocou naquele Estado uma Convenção Nacional, que, em

24 de novembro de 1832, baixou um decreto que “tornava nula a lei federal de tarifa,

proibia a cobrança dos direitos nela determinados e o conhecimento das apelações que

poderiam ser feitas para os tribunais federais”252, a ser aplicado no mês de fevereiro de

1833, podendo as posições serem revistas caso o Congresso alterasse a Lei da Tarifa antes

do prazo fatal.

Foi diante desse quadro agitado que Calhoun pronunciou, como Senador, o seu

Speech on the Revenue Colection [Force] Bill, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 1883, em
que deixa claro que a questão não é de negativa da competência do Governo federal de

impor encargos sobre as importações, mas de saber se é possível o estabelecimento de

carga tributária sobre uma parte do país com o fito de beneficiar outra, estabelecendo

251 CALHOUN, John C. Op. cit., 1992, p. 377: “If those who voluntarily created the system cannot be trusted
to preserve it, what power can?”
252 TOCQUEVILLE, Alexis de. Op. cit., p. 299-300.
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proteção às manufaturas desta em detrimento da economia daquela, e não de obtenção de

receitas públicas253.

Em uma divisão de poderes, conceder a uma das partes o poder de decidir

sobre o poder da outra seria anular a própria divisão. Assim, uma vez que a letra da

Constituição se refere aos poderes reservados aos Estados como aqueles não delegados aos

Estados Unidos, e não apenas ao Congresso, esta provisão abrangeria o Judiciário e o

Executivo, pelo que a Suprema Corte não poderia decidir definitivamente sobre conflitos

de competência entre os Governos geral e estaduais.

Embora tivesse a Carolina do Sul dado suporte à Tarifa de 1816, ela o fez em

conseqüência de ter apoiado a Guerra de 1812, mas a Tarifa das Abominações fez a

questão passar a ser acerca de ter ou não o Estado o direito de defender seus poderes

reservados contra a intromissão federal.

A escalada das hostilidades, inclusive com o armamento da Carolina do Sul,

levou o Congresso a elaborar o Clay’s254 Compromise Act, de 02 de março de 1833,
reduzindo a tarifa alfandegária de forma progressiva, ao curso de dez anos, de modo que

ela atingisse um ponto de apenas atender as necessidades do governo.

Mesmo tendo sido vitoriosa na questão, a idéia de nulificação defendida pela

Carolina do Sul foi rejeitada no Congresso, o qual aprovou o Force Bill, lei que concedia
grandes poderes ao Presidente, e teria mesmo permitido ao General Jackson coagir o

Estado na questão tarifária. Ainda assim, a Convenção tornou nula a Lei da Força.

Embora resolvido, não tardaria para o conflito tarifário ser substituído por

outro na relação entre Estados e União, que veio a se tornar ainda mais problemático, no

caso, a escravidão. O assunto não surgiu apenas após o retrocesso do Governo federal na

questão alfandegária, apenas se tornou mais importante, passando a ocupar com maior

espaço a ordem do dia. E do mesmo modo, era visto como tema que dividia a Nação e

poderia conduzir ao desfazimento da União. No seu ‘Discurso sobre a admissão da

Califórnia – e o estado geral da União’, de 4 de março de 1850, Calhoun, poucos dias antes

de seu falecimento, em 31 de março, expressou esse ponto de vista, dizendo ter “acreditado

253 Acerca da lei a que se referiu anteriormente Tocqueville, diz Calhoun: “On this principle, the people of
the State, acting in their sovereign capacity in convention, precisely as they had adopted their own and the
federal constitutions, have declared, by the ordinance, that the acts of Congress which imposed duties under
the authority to lay imposts, are acts, not for revenue, as intended by the constitution, but for protection, and
therefore null and void.” (CALHOUN, John C.Op. cit., 1992, p. 424).
254 Em referência ao líder dos protecionistas, Henry Clay.
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desde o princípio que a agitação do tema da escravidão, se não impedido por alguma

medida oportuna e efetiva, terminaria em desunião”255. Palavras proféticas, que não

tardariam a se converter em realidade. Com a vitória do Norte sobre o Sul na Guerra de

Secessão, suplantou-se a doutrina da nulificação e da dupla soberania.

As idéias de Calhoun negam a soberania do Estado federal, pois esta seria

indivisível e só pertenceria aos Estados-membros. Seria “um erro grosseiro confundir o

exercício de poderes soberanos com a própria soberania, ou a delegação de tais poderes
com a cessão deles”256, já que o soberano pode delegar tais poderes a quem e quantos ache
que deva, sob as condições que quiser. A Federação, portanto, nada mais seria do que uma

Confederação de Estados independentes, e a Constituição um tratado.

A teoria nulificadora encontrou coro na Europa na voz de Max von Seydel, que

a expôs e desenvolveu em seu Kommentar zur Verfassungskunde für das deutsche Reich.
Suas posições decorrem do fato de ser oriundo da Bavária, Landen do sul da Alemanha,
que a princípio resistiu a ingressar na Federação alemã engendrada por Bismarck, fazendo

uma série de exigências para tanto, as quais foram parcialmente abandonadas em face das

circunstâncias257, tendo afinal tomado parte no Império alemão. As proposições de

Calhoun e de von Seydel gozaram de prestígio aos seus tempos, mas já se encontram

completamente superadas.

4.2.4 Zorn

Zorn aproxima o Estado federal do unitário. Conforme o Ensaísta alemão, o

elemento sine qua non para caracterização do que seja Estado é a soberania, “o poder na
255 CALHOUN, John C. Op. cit., 1992, p. 573: “[I have, Senators,] believed from the first that the agitation
of the subject of slavery would, if not prevented by some timely and effective measure, end in disunion.”
256 CALHOUN, John C. Op. cit., 1992, p. 433-434: “(…) a gross error to confound the exercise of sovereign
powers with sovereignty itself, or the delegation of such powers with the surrender of them.”
257 Hermann Finer, cuidando do tema, leciona que: “Finalmente, Baviera sucumbió para evitar la
posibibilidad de ser el único Estado fuera de la Unión; la guerra individual con Francia y la exclusión de la
Zollverein hizo que, por su peculiar situación geográfica, el desastre fuera sufrido día a día por todas las
clases sociales del país. Fue cediendo una a una todas sus pretensiones y no dejó de recibir muchas
concesiones, como, por ejemplo, la supresión de los impuestos sobre la cerveza, su propria admnistración
postal y la dirección de sus proprias fuerzas militares. Aunque era amargo perder la plena libertad militar y
someterse a la inspección federal del ejército, al juramento federal y aceptar el presupuesto militar federal.”
(FINER, Hermann. Op. cit., p. 227)
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sua acepção a mais elevada”258, superior a todos os outros, pois do contrário, aquele que

lhe superasse é que seria o poder soberano. Ela é indivisível, pois senão haveria dois

poderes superiores – e não mais um só poder supremo – passíveis de colisão sem que

houvesse uma jurisdição capaz de decidir definitivamente entre eles, de forma que a

soberania só é possuída pelo Estado federal, e não pelos Estados-membros. Estes

renunciam à soberania, recebendo daquele o exercício de alguns dos poderes da soberania.

O Estado federal, desta forma, nada mais seria que um Estado unitário

qualificado, organizado de forma pleonárquica, no qual o poder central limita a si próprio

em benefício dos Estados-membros, que só podem ser assim denominados “quando êstes

são os portadores da vontade do Estado federal”259, ao passo que em uma Confederação os

Estados soberanos limitam a si próprios em benefício do governo central. Essas idéias

foram defendidas no Das Staatrecht des Deutschen Reiches, de 1895, e no Die deutsche
Reichsverfassung, de 1919.

Comparando as idéias de Zorn com as Calhoun, percebemos que ambos

defendem posições completamente opostas uma à do outro. Aquele, negando a soberania

dos Estados-membros, este, a do Estado federal; o primeiro, alegando a supremacia do

poder central, o segundo, a dos Estados. O tempo, todavia, provou o desacerto de ambos.

4.2.5 Le Fur

Louis Le Fur, legítimo representante da escola francesa da soberania, reputa

esta como elemento essencial ao Estado, sendo una, pelo que pertenceria ela à União, a

qual seria o verdadeiro Estado em uma Federação. A legislação federal, destarte, seria

hábil a derrogar ou anular a estadual que se pusesse de forma diversa, já que a soberania é

o poder máximo e pertenceria a União, o que resultou na conhecida expressão Bundesrecht
bricht Landesrecht.

258 ZORN apud CAVALCANTI, Amaro.Op. cit., p. 5.
259 MELLO, José Luiz de Anhaia. O Estado Federal e suas perspectivas. São Paulo: Max Limonad, 1960,
p. 62.
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Aqui, de pronto, nosso reproche, pois a soberania não pode pertencer à União,

e sim ao Estado federal (total), do qual é a União a exercente de seus poderes e

prerrogativas. Além disso, o conflito entre os poderes federal e estaduais se resolveria pelo

poder da União, gerando os mesmos inconvenientes da doutrina da nulificação de Calhoun.

Aliás, piores, pois aqui a legislação em si mesma resolveria o conflito em benefício da

União, e não uma decisão judiciária.

A unidade da soberania decorre da própria unidade do Estado, que, como

pessoa jurídica, não pode ser fracionada, já que a personalidade não pode ser dividida.

Conquanto a soberania não possa ser separada do Estado, já que um traço distintivo seu,

ela também não pode ser partilhada, do que sobre um mesmo território só poderia haver

um Estado. Partindo da idéia de soberania como elemento essencial do Estado, o

doutrinador nega a qualidade de Estado aos Estados-membros, reconhecendo o emprego

dessa denominação por outros autores por falta de expressão mais adequada. Ainda sendo

menos que Estados, são os Estados-membros mais do que as províncias dos Estados

unitários.

Segundo o Escritor francês, o traço característico do Estado federal se encontra

na participação das coletividades federadas na formação da vontade do Estado, tendo

afirmado que

o Estado federal é um Estado que reúne em si o duplo caractere de Estado e de
federação de coletividades públicas de uma natureza particular; essas últimas têm
ao mesmo tempo a natureza da província autônoma e a de cidadão de uma
república; elas se distinguem de outras coletividades não soberanas naquilo em
que são chamadas a tomar parte na formação da vontade do Estado, participando
assim da substância mesma da soberania federal.260

Notemos que, para Le Four, o Estado federal requer a participação dos

Estados-membros no poder soberano em si, não se cuidando de mera participação no

exercício da soberania, o que se dá também nos Estados unitários, reconhecendo ser o

exercício mais amplo nas colônias inglesas do que nos cantões suíços. Há uma contradição

no raciocínio do Professor francês, pois se a soberania é una, de sua substância não pode

haver partícipes, cabendo-a exclusivamente ao Estado federal. Além disso, o exercício da

260 LE FOUR, Louis, apud BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do federalismo. Rio de
Janeiro: Forense, 1986, p. 47: “L’Êtat fédéral est un Êtat qui réunit en lui de double caractère d’Êtat e de
fédération de collectivités publiques d’une nature particulière; ces dernières tiennent à la fois de la nature de
la province autonome et de celle du citoyen d’une république ; elles se distinguent des autres collectivités
non souveraines en ce qu’elles son appelées à prendre part à la formation de la volonté de l’êtat, participant
ainsi à la substance même de la souveraineté fédérale.”
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soberania pelos Estados-membros decorre da Constituição Federal, e não das Constituições

estaduais, deixando claro que estas não comungam da substância da soberania.

Pela análise que o Direito Constitucional comparado permite, é fácil notar que

em todos os Estados federados há, efetivamente, uma participação dos Estados-membros

na formação da vontade nacional, por meio do Senado ou, ainda, pela participação no

processo de emendar a Constituição federal. Este elemento, de per se, porém, não é um
traço que caracterize de forma conclusiva um Estado como federal.

Para se desconstituir uma regra que se pretende absoluta, faz-se necessário tão-

somente e apenas um exemplo que a contradiga, e, no caso, existem diversos.

Exemplificativamente, a Alsácia-Lorena, como frisa Carré de Malberg261, tinha

representação no Bundesrat nos termos da Gesetz über Verfassung Elsass-Lothringens de
31 de maio de 1911, mas nem por isso teve sua natureza jurídica modificada. De fato, a

Alsácia-Lorena manteve-se como província imperial. A esse resultado também

chegaríamos, aplicando-se o critério de Jellinek, já que a Província não tinha como

Constituição uma lei própria.

O federalismo pode se dar fora de um Estado federal, como quando a

Constituição confere às províncias a participação no (exercício do) poder do Estado,

criando uma variedade do Estado unitário. Disto, “seguramente as províncias assim

associadas ao poder central adquiririam por este feito a qualidade e a natureza de membros

confederados do Estado do qual formam parte, mas isto não seria suficiente para erigi-las

em verdadeiros Estados”262, como é o caso das províncias holandesas, que contam com

representantes próprios na formação da vontade nacional.

Embora a participação dos Estados-membros na formação da vontade nacional

não sirva como critério exclusivo para caracterizar dado Estado como federal, ela é traço

importante, que deve estar presente263, como reconhece a doutrina majoritária.

Mouskheli acrescentou à teoria exposta a necessidade de terem os Estados-

membros capacidade constitucional para se estar diante de um Estado federal, no que foi

261 MALBERG, Carré de. Teoria general del Estado. Versión española de José Lión Depetre. México:
Fondo de Cultura Economica, 1948, p. 127, n.r. 25.
262 MALBERG, Carré de. Op. cit., p. 126, n.r. 24: “Seguramente las provincias así asociadas a la potestad
central adquirirían por este hecho la cualidad y la naturaleza de miembros confederados del Estado del cual
forman parte, pero ello no sería suficiente para erigirlas em verdaderos Estados”
263 A propósito, vide tópico pertinente à lei de participação.
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posteriormente seguido pelo próprio Le Fur, que assim refutou parcialmente suas idéias

anteriores.

Segundo o Publicista francês264, há duas formas pelas quais um Estado federal

pode surgir. A primeira é independente de tratados, dando-se ou pela outorga de autonomia

por um Estado unitário a suas províncias e pela participação delas na formação de sua

vontade, ou por um movimento nacional, a par da vontade dos Estados. A segunda, quando

o Estado federal se forma por meio de tratados firmados entre os Estados particulares.

4.2.6 Laband

Paul Laband, em seu clássico Direito Público do Império Alemão, expõe sua
teoria acerca do Estado federado. Antes de adentrar especificamente esse ponto, principia

informando265 que a diferença que existe entre a Confederação e o Estado é a mesma que

há entre a sociedade e a pessoa jurídica. A primeira é um acordo de direito –

Rechtsverhaeltniss – e a segunda um sujeito de direito – Rechtssubject. O fundamento da
Confederação, tal como a sociedade, é o contrato, e o da pessoa jurídica, como o Estado, a

Constituição.

Enquanto na Confederação a sua vontade é apenas uma expressão da vontade

acordada entre seus membros, em um Estado, seja ele composto ou não, a vontade estatal é

distinta da de seus membros. Isto vale mesmo para uma Federação, em que os Estados

participam da formação da vontade válida para todo o Estado federal. Aliás, não é apenas

nas Federações onde os Estados particulares participam na formação e na execução da

vontade válida para o Estado coletivo, pois isto é aplicável também a todas as

Confederações.

Na Confederação, a soberania pertence a cada de um de seus membros, que a

exercem sobre os viventes em seus próprios territórios. Já em um Estado, mesmo que seja

composto, os direitos de soberania pertencem ao Estado, e não aos seus membros. A

264 LE FUR, Louis, Cf. GUERRERO, Porfírio Marquet. La Estructura Constitucional del Estado
Mexicano. México: UNAM – Instituto de investigaciones jurídicas, 1975, p. 240.
265 LABAND, Paul. Op. cit., p. 100-101.
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diferença essencial entre a Confederação e a Federação é que, naquela, o poder dos Estados

particulares é soberano, e, neste, é o poder central que é soberano.

A partir dessa diferenciação, inicia outra, entre Estado simples e Estado

composto. Nos Estados simples, os países e habitantes se submetem direta e imediatamente

aos direitos de soberania do Estado, enquanto no Estado composto, a que chama também

de Estado de Estados (Staatenstaat), os países e os habitantes são submetidos a um poder
de Estado subordinado, e os Estados são todos submetidos a um poder estatal superior, o

poder de império. Esse poder tem como objetos diretos e imediatos os Estados, cujos

territórios e cidadãos são indiretamente territórios e cidadãos do Império266.

É possível, porém, que o poder de império seja exercido diretamente em face

do território ou dos habitantes. Não é preciso que o poder de império exerça todos os

direitos de soberania, podendo se deixar aos Estados particulares um conjunto de direitos

públicos.

Importa observar que, não obstante a idéia de mediatização levantada por

Laband acerca dos Estados particulares, estes “não são mediatizados no sentido de que eles

são subordinados a um dentre eles ou a um Estado estrangeiro, mas no sentido que eles são

unidos em uma comunidade de ordem superior”267, implicando uma pessoa ideal da qual

esses Estados particulares são o substrato. Desta forma, em um Estado federal eles são ao

mesmo tempo objetos do poder de império e proprietários deste. Há que se entender essa

propriedade, no entanto, de forma distinta do que o termo sugere, pois isto não quer dizer

que o poder de império seja um direito particular deles, pertencendo-lhes, e sim que os

Estados particulares participam desse poder como membros do Império e de concorrerem

para a formação e manifestação da vontade deste.

Sobre a teoria da dupla soberania, isto é, da repartição da soberania entre o

Estado coletivo e os Estados particulares, andou bem Laband, ao dizer se tratar de uma

contradictio in adejcto268, rejeitando as idéias de Waitz, que fora grande propagador de tal
teoria no Continente europeu. Sendo a soberania o poder superior, absoluto, este não pode

266 Há que se tomar em conta a diferença entre Laband se referir ao Império alemão, valendo-se apenas da
palavra Império, e ao poder de império. Na versão francesa de sua obra, aqui utilizada, é nítida a diferença.
Referindo-se ao poder de império, ele se acode da expressão puissance d’Empire, enquanto que em relação
ao Império alemão emprega l’Empire.
267 LABAND, Paul. Op. cit., p. 107-108: “(…) ne sont pas médiatisés en ce sens qu’ils sont subordonnés à
l’un d’entre eux ou à un Etat étranger, mais en ce sens qu’ils sont unis en une communauté d’ordre
supérieur.”
268 LABAND, Paul. Op. cit., p. 110.
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ser dividido, pelo que se estaria diante de uma soberania limitada, o que contraria a própria

noção do termo.

A visão de Seydel, de que uma vez que a soberania é um atributo essencial do

Estado, não é possível a submissão de um Estado a outro poder Estatal superior por ser isto

contrário à própria idéia de Estado – pelo que a Federação não é logicamente concebível e

quanto ao Estado de Estados nada haveria que não uma união de Estados firmada por

tratados ou um Estado mais ou menos descentralizado –, também é refutada por Laband.

Os Estados são dotados de dominação jurídico-política de direito próprio, não por

delegação, do que a soberania não lhes é elemento essencial269. Qualquer Estado possui

direitos de dominação, e as demais coletividades não, traço distintivo entre elas, entendo-se

dominação como “o direito de ordenar às pessoas livres ou às comunidades de pessoas

livres os atos, as abstenções, as prestações e de lhes constranger à se conformarem a

isso”270. Esta explicação permite que se mantenha a denominação de Estado aos membros

de uma Federação.

Também a teoria de Zorn não foi poupada das críticas de Laband271. De acordo

com aquele, como visto, em uma Federação, toda a soberania pertence ao Estado federal.

Ao ingressar em uma organização desse tipo, o Estado-membro desaparece enquanto

Estado, restando apenas o nome, e todos os seus direitos provêm de uma concessão do

Estado federal, não havendo distinção significativa entre essa forma de Estado e a unitária.

Ocorre que seria impossível ao mesmo tempo serem os Estados criação do Estado federal e

membros deste. As lições de Zorn não explicam o poder estatal que os Estados membros

gozam, nem a continuidade dele antes e depois da fundação do Império alemão.

Se o Estado federal e os Estados membros fossem cada qual dotados de esferas

completamente independentes de atuação, não haveria um campo sobre o qual o primeiro

pudesse constranger o segundo a cumprir com seus deveres; mas o próprio Império

alemão, segundo Laband, fornece em sua Constituição exemplos de poder de dominação

federal sobre os Estados-membros, o qual também se exerce sobre os habitantes destes – e

isso justamente por pertencerem aos Estados –, sem que seja preciso a publicação das leis

imperiais pelos Estados. Ao contrário da Confederação, em uma Federação, as leis federais

269 LABAND, Paul. Op. cit., p. 112-114.
270 LABAND, Paul. Op. cit., p. 119: “(…) le droit d’ordonner à des personnes libres ou à des communautés
de personnes libres des actes, des abstentions, des prestations et de les contraindre à s’y conformer.”
271 Cf. LABAND, Paul. Op. cit., p. 128-132.
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são efetivamente regras de Direito, formando a lei federal parte da ordem jurídica dos

Estados, e não apenas do conjunto. O poder central pode executar ele próprio as leis, ou

delegar essa tarefa aos Estados-membros272.

Haenel não vê nem o Estado membro nem o Estado federal como Estados, mas

apenas como duas comunidades políticas organizadas à maneira dos Estados, opondo-se à

uma divisão mecânica de competências entre ambos. Ora, em se entendendo como Estado

apenas a soma dos dois, estar-se-ia diante de um Estado unitário descentralizado, e os

Estados estariam na mesma situação que as comunas; entretanto, “o Estado federal e o

Estado-membro são todos dois sujeitos de dominação, os sujeitos de autoridade legitima e,

para delimitar suas esferas jurídicas respectivas, é indispensável lhes opor um ao outro”273.

Uma vez que ambos são dotados do poder de dominação, importa dizer que os dois são

verdadeiramente Estados.

4.2.7 Jellinek

Georg Jellinek entende como Estado federal aquele formado pela reunião de

vários Estados, os quais não são dotados de soberania, gozando sua teoria de grande

aceitação. Verifica ele duas possibilidades para o surgimento de uma Federação. Pela

primeira, os Estados-membros já existem quando do momento da formação da Federação,

e, quando a ele se integram, o fazem por um contrato de submissão; pela segunda, esse

pacto é desnecessário, pois é o procedimento pelo Estado unitário que se converte em

federal, transformando em Estado as outrora províncias.

Se é possível a conversão de um Estado unitário em federal, a recíproca

também é verdadeira, pois, se o Estado federal, enquanto dotado de soberania, não

encontra limites para suas competências, que podem ser alargadas ao ponto de se chegar a

essa situação. Esta conversão, porém, teria de superar diversos inconvenientes de natureza

política e é evitável “pela garantia que supõe a intervenção dos membros em toda

272 Cf. LABAND, Paul. Op. cit., p. 133-137.
273 LABAND, Paul. Op. cit., p. 139: “(...) l’Etat fédéral et l’Etat-membre sont tous deux des sujets de droits
de domination, des sujets d’autorité légitime et, pour délimiter leur sphère juridique respective, il est
indispensable de les opposer l’un à l’autre.”
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modificação da Constituição federal”274, o que torna a conversão de um Estado federal em

unitário bem mais difícil do que a deste naquele.

Como os Estados anteriormente existentes deram seu aceite para a criação da

Federação, não lhes cabe deixar de reconhecer o novo Estado, cujo surgimento não

contraria o Direito interno daqueles. Para o Mestre de Heidelberg, os Estados-membros, na

qualidade de partícipes da soberania, são órgãos do Estado federal, e não Estados, sempre

havendo na Federação uma câmara que represente os seus membros, pois “o caráter

federalista manifesta-se especialmente pela união dos órgãos dos Estados para formar um

órgão colegiado”275.

Consoante Jellinek, o surgimento dos Estados Unidos deu origem a um novo

tipo de Estado, com a independência recíproca dos poderes federais e estaduais tomada

como característica indispensável da Federação. Esta “pode ser a forma permanente da

vida comum de uma nação, de várias nações ou de partes unidas por uma sorte comum;

sobretudo, os Estados extensos podem desenvolver-se melhor e mais facilmente, adotando

uma forma de governo federal que a de Estado unitário”276, situação do Brasil .

Com base em Mouskheli, são identificáveis duas coincidências no pensamento

de Jellinek e de Laband sobre as Federações, passíveis de resumo em “a) o Estado federal
é o único soberano e, sem dúvida, b) as coletividades membros são assim mesmo Estados,
e precisamente isto é o que os distingue de todas as coletividades inferiores de direito

público”277, o que permitiria mesmo estudá-los em conjunto .

274 GUERRERO, Porfírio Marquet. Op. cit., p. 240: “(...) por la garantía que supone la intervención de los
miembros en toda modificación a la Constitución federal.”
275 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 39.
276 GUERRERO, Porfírio Marquet. Op. cit., p. 240: “(...) puede ser la forma permanente de la vida común de
una nación, de varias naciones o de partes unidas por una suerte común; sobre todo, los Estados extensos
pueden desarrollarse mejor y más fácilmente, adoptando una forma de gobierno federal que la de Estado
unitario.”
277 GUERRERO, Porfírio Marquet. Op. cit., p. 237: “(...) a) el Estado federal es el único soberano y, sin
embargo, b) las colectividades miembros son así mismo Estados, y precisamente ello es lo que los distingue
de todas las colectividades inferiores de derecho público.”
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4.2.8 Kelsen

O Mestre de Viena entende que “apenas o grau de descentralização diferencia

um Estado unitário dividido em províncias autônomas de um Estado federal”278, sendo a

província autônoma dotada do poder de elaborar legislação. Igualmente, o Estado federal

se diferencia da Confederação pelo grau de descentralização. Enquanto a centralização em

uma Federação ainda lhe permite ser uma comunidade jurídica de Direito nacional, ela lhe

incompatibiliza com uma comunidade de Direito internacional.

Kelsen não identifica a Federação com o Estado federal total, pelo contrário,

diferencia-os. Há na ordem jurídica de um Estado federal normas válidas para todo o

território, emanadas do Legislativo central, e há aquelas que valem apenas em

determinadas partes do território, dentro dos limites dos Estados-membros, e são criadas

pelos Legislativos destes. As primeiras normas formam uma comunidade parcial, que

Kelsen denomina ‘federação’279, e as últimas dão origem a outras comunidades jurídicas

parciais, sendo os Estados-membros. A reunião dessas comunidades dá origem ao Estado

federal total. Assim, a relação entre este e a ‘federação’ é a mesma que existe entre ente e

seu componente, todo e parte. A Constituição da ‘federação’, no entanto, também o é ao

mesmo tempo a Constituição do Estado total.

Aliás, a autonomia constitucional seria um caractere do Estado federal,

podendo os órgãos legislativos dos Estados-membros modificar as próprias Constituições.

A autonomia constitucional, que sempre é limitada, já que a Constituição federal sempre

pode fazer imposições aos Estados, é um diferencial em relação às províncias autônomas,

cujas “constituições lhes são prescritas pela constituição do Estado como um todo e podem

ser modificadas apenas por meio de uma modificação nessa constituição”280, carecendo

assim dessa autonomia.

A centralização em um Estado federal seria limitada pelo fato de que o

Legislativo central é composto por duas casas, sendo uma delas formada de representantes

dos Estados, a saber, o Senado ou Casa dos Estados. O número igual de Senadores diz

278 KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 4 ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2005, p. 451.
279 Cf. KELSEN, Hans. Op. cit., p. 452. Nesse primeiro momento, de estabelecer o que seja uma ‘federação’,
Kelsen efetivamente grafou o termo com aspas. No resto da exposição sobre suas idéias, manter-se-á a
utilização destas, pois, para Kelsen, a ‘federação’ não coincide com o Estado federal.
280 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 453.
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respeito à própria formação do Estado federal – que normalmente seria por um tratado

internacional entre Estados independentes –, consagrando o princípio de igualdade dos

Estados, atinente ao Direito internacional. Como as decisões no Senado são tomadas por

maioria, ele fica destituído de caráter internacional e é quase toda anulada a

descentralização que a participação dos Estados na formação da legislação central

representa.

Além da legislação, também o Executivo e o Judiciário existem tanto para a

‘federação’ quanto para os Estados, ambos dotados de competência nesses planos. Existem

tribunais federais e tribunais estaduais, e administrações federal e estaduais. O governo

federal pode executar sanções tanto contra indivíduos como contra os Estados, “sempre

que eles, ou seja, os seus órgãos, violarem a constituição da federação, que é – como foi

assinalado –, ao mesmo tempo, a constituição do Estado federal inteiro”281.

Kelsen equivoca-se ao entender ser possível a autonomia em províncias de um

Estado unitário, já que a legislação das províncias sempre poderá ser revogada por

determinação do poder central, do que, em última análise, sua legislação sempre fica

dependente da continuação de uma espécie de sanção tácita desse poder. Requer a

autonomia o poder de elaborar a própria Constituição, mesmo que limitada por um poder

superior, e essas províncias dele não dispõem. Nelas há apenas desconcentração. De toda

forma, mostrou-se coerente com sua linha de raciocínio, fazendo suas construções teóricas

sobre o Estado federal a partir da coexistência de duas ordens jurídicas parciais, que

compõem uma ordem jurídica total.

4.2.9 K.C. Wheare

K. C. Wheare, renomado Professor de Governo e Administração Pública da

Universidade de Oxford, inicia sua magistral obra sobre o governo federal perquirindo

justamente pelo que venha a ser um governo federal, buscando assim demonstrar a

existência de um princípio federal.

281 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 456.
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Não obstante diversos autores terem classificações próprias de Estados que

possam vir a ser considerados como federais, qualquer uma delas seria falha se não

incluísse os Estados Unidos, pelo que Wheare inicia sua preleção analisando a

Constituição desse país sob o prisma de documento que regula uma associação de

Estados282.

Nos Estados Unidos, o povo está sujeito a dois Governos distintos, e

independentes em suas esferas de atuação, em seus respectivos âmbitos de competência.

Há o governo geral e os governos regionais, cada qual cuidando de suas esferas de

competência, que não obstante às vezes não sejam definidas com exatidão pela

Constituição, uma vez que delimitadas, fazem com que naquela esfera o Governo a quem

ela toca não seja submetido a nenhum outro governo nos Estados Unidos. Cada Governo

atua diretamente sobre o povo, sem haver entre eles relação de subordinação.

Esta opinião de Wheare não teria sido partilhada por todos os estadunidenses

ao tempo da elaboração da Constituição, em 1787, quando muitos acreditavam que o

Governo geral seria subordinado à vontade dos governos estaduais, tendo essa visão como

grande expoente Calhoun – de quem já nos ocupamos. A redação original da Carta norte-

americana, inclusive, apresenta um dispositivo que reforça esse ponto de vista, a saber, o

de que os Senadores eram escolhidos pelas Legislaturas estaduais, do que a Legislatura

federal dependeria assim dos governos estaduais, ainda que não totalmente.

Este argumento não é suficiente, segundo Wheare, para invalidar a idéia de

uma divisão de poderes coordenada, que é o princípio predominante da Constituição

original, cuidando-se de mera exceção, mesmo porque o Senado não é toda a Legislatura

federal, mas apenas parte dela. Não obstante, a Guerra Civil foi prova dessa divisão, bem

como a emenda constitucional de 1913 suplantou a questão sob o ponto de vista formal,

pois passaram os Senadores a serem eleitos diretamente pelo povo, acabando-se assim com

a exceção.

Essa forma de coordenação de Governos era bastante diferente da forma de

organização contida nos Artigos de Confederação de 1777, que, embora estabelecesse um

Congresso com poder exclusivo para certas matérias, como moeda, paz e guerra, também

dispunha que esse Congresso era composto apenas de representantes dos governos

estaduais, com mandato de um ano, podendo ser chamados de volta antes de seu termo.

282 Cf. WHEARE, K. C. Op. cit., p. 2.
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Cada delegação tinha de dois a sete membros, mas possuía apenas um voto, sendo assim

natural o controle estrito por parte dos Estados.

Tocava aos Estados, entretanto, impor e coletar os tributos, recrutar e equipar

os soldados – decidindo eles próprios se deveriam enviar homens além da quota que lhes

fora determinada –, de forma que na verdade o Governo geral estava subordinado e

dependente dos Governos regionais, atuando apenas sobre estes, e não diretamente sobre o

povo283. Esta subordinação, portanto, seria o grande diferencial entre o princípio de

organização contido nos Artigos de Confederação e aquele estabelecido pela Constituição

de 1787.

Esse aspecto particular da Constituição dos Estados Unidos, que instituiu tão

diferente forma de organização, inclusive em relação a diversos outros Estados também

tidos por federais284, não é apenas uma questão teórica, mas ainda prática, conforme

divisaram Hamilton, Jay e Madison, quem, ao publicarem os Artigos Federalistas, tinham

por intenção convencer a população norte-americana de que apenas a nova forma de

organização seria capaz de manter um bom Governo para os Estados Unidos.

O fato de as idéias dos autores de O Federalista terem sido vitoriosas, não
implica que não houve resistência às mesmas, e a corrente que defendia a superioridade

dos Estados sobre o Governo geral só foi suplantada com a vitória do Norte na Guerra de

Secessão (1861-1865), caindo em desuso a teoria da nulificação.

Com base nessa forma diferencial de organização dos Estados Unidos

estabelecida pela Constituição de 1787, e por ser esse Estado reconhecido por todos como

o exemplo de Governo federal, Wheare afirma ser esse seu traço distintivo o princípio

federal, que seria “o método de divisão de poderes pelo qual os governos geral e regionais

são cada qual, dentro de sua esfera, coordenados e independentes”285.

Interessa observar que a forma de organização prevista pelos Artigos de

Confederação também era denominada de federal àquele tempo, classificação esta que

283 Cfr. WHEARE, K. C. Op. cit., pp. 7, 13 e 14, a atuação direta sobre o povo por ambos os governos não
seria suficiente para lhes caracterizar como federal, pois, embora os governos geral e regionais da África do
Sul atuem diretamente sobre o povo, aquele submete estes ao seu poder, pelo que essa república não é
exemplo de Estado Federal. A atuação do governo geral sobre os governos regionais em vez de sobre o povo
seria, por sua vez, apenas um demonstrativo da subordinação daquele a estes.
284 Em seguida, ocupar-nos-emos da análise de alguns deles, realizada pelo próprio Wheare.
285 WHEARE, K. C. Op. cit., p. 10: “… method of dividing powers so that the general and regional
governments are each, within a sphere, co-ordinate and independent.”
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certamente não lhe seria dada atualmente, dado que o termo ‘federal’ hoje é utilizado de

forma distinta, nos moldes contidos na Constituição de 1787, “pois o princípio federal

passou a significar o que significa porque os Estados Unidos se tornaram o que são”286.

Diversamente do que ocorria no século XVIII, distingue a Ciência Política claramente

entre Federações e Confederações.

Há doutrinadores que não se satisfazem apenas com a existência de Governos

independentes, com esferas bem delimitadas de atuação, exigindo para a classificação de

‘federal’ que esteja presente um específico critério de repartição de competências,

enumerando-se aquelas pertinentes à União e deixando as demais aos Estados-membros, de

forma residual. Sendo a repartição diversa, ou mesma feita de forma inversa a essa

mencionada, não se estaria diante de um Estado federal. Ocorre que esse critério para a

repartição de competências não é essencial, embora usual, bastando ao princípio federal,

segundo Wheare, a existência de Governos independentes dotados de âmbitos próprios de

competência.

O raciocínio de tais doutrinadores – há pouco refutado – nos faria concluir que

o Canadá não é nem jamais poderia ser um Estado federal287-288, pois, de acordo com o

British North America Act de 1867, que serve de Constituição para o país289, as
competências das províncias são taxativamente enumeradas, enquanto ao Domínio290 toca

a competência residual, embora haja uma enumeração não exaustiva delas. Da mesma

forma, Lord Haldane, quando da apreciação do caso Attorney-General for the
Commonwealth of Austrália v. Colonial Sugar Refining Company Ltd., de 1914, asseverou

286 WHEARE, K. C. Op. cit., p. 11: “For the federal principle has come to mean what it does because the
Unites States has come to be what it is.”
287 Aliás, a se seguir o pensamento de Jellinek, o Canadá sequer seria um Estado, como já mencionado.
Aparentemente, Oswaldo Aranha compartilha desse entendimento: “Ainda, em regra, são reconhecidos como
federações, embora não constituam verdadeiros Estados, os Domínios Britânicos do Canadá e da Austrália.”
(MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Natureza jurídica do Estado federal. São Paulo: Prefeitura do
Município de São Paulo, 1948, p. 16). Observemos, pois, que, pela data, o comentário é posterior ao Estatuto
de Westminster.
288 Por outro lado, Mario de la Cueva defende ser o Canadá um Estado federal, pois entende haver duas
formas de repartição de competências em uma Federação: “Según Mario de la Cueva existen dos criterios
para la determinación de las competencias correspondientes a la federación y a los Estados-miembros: a) El
seguido por el sistema norteamericano, y b) El seguido por el sistema canadiense.” (GUERRERO, Porfírio
Marquet.Op. cit., p. 267)
289 De acordo com o artigo 52.2 do Constitution Act de 1982, a Constituição do Canadá é formada pelo
Canada Act 1982, incluindo o Constitution Act 1982; pelos Acts e orders citados no Anexo B (ou seja, no
Constitution Act 1982); e as emendas a esses Acts e orders. O British North America Act, agora denominado
The Constitution Act, 1867, continua em vigor.
290 Para maiores informações acerca da organização das ex-colônias britânicas, ver tópico 2.3.2.
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que o Canadá não poderia ser uma verdadeira Federação291, pois o dito Ato “criou não

apenas um novo Governo comum mas também novos Governos provinciais cujos poderes

estavam confinados exclusivamente a uma lista de matérias enumerada na Seção 92 do

Ato”292, e o termo federal em sua literalidade, em sua acepção natural, só seria devido

quando os Estados, delegando uma porção de seus poderes a um Governo geral,

mantivessem suas constituições originais no principal. Pelos mesmos motivos se deve

refutar o pensamento de Lord Haldane, pois a forma como se chega à existência de

Governos independentes e coordenados não é o critério a determinar o princípio federal,

sendo questão de conveniência histórica.

Senão, vejamos. A doutrina brasileira é unânime em afirmar que o Brasil é um

Estado federal. Quando da implantação da Constituição de 1988, deu-se início, em todos os

Estados-membros, a Assembléias estaduais constituintes, corolário daquilo que se

denomina de poder constituinte derivado decorrente. A se seguir à risca as idéias de Lord

Haldane, haver-se-ia de dizer que o Brasil não é uma Federação a não ser em sua

nomenclatura – o que decerto não corresponde à realidade –, pois não se mantiveram as

Constituições estaduais, sendo certo que esse critério despreza a forma centrífuga de

composição dos Estados federais.

O próprio Wheare chegou a advogar que o Brasil não era um bom exemplo de

governo federal293, ao tratar da Constituição de 1891, em função do processo nela

estabelecido para as emendas constitucionais, que poriam os governos regionais à mercê da

Legislatura geral, já que haveria a necessidade apenas da aprovação por dois terços na

Câmara e no Senado, em dois anos consecutivos. Sem embargo da proibição de propostas

tendentes a abolir a forma republicana federal e a igualdade de representação dos Estados

no Senado, a centralização predominou sobre o federalismo, e as Constituições

subseqüentes foram cada vez menos federais294.

A organização do Estado brasileiro pela Constituição de 1891 estabelecia

Governos coordenados, independentes, cada qual com esfera própria de competências, não

obstante algumas matérias serem de competência concorrente. Presente o princípio federal

291 “The word could only be used loosely, he thought, to describe states which agree to delegate their powers
with a view to entirely new constitutions even of the states themselves.” (WHEARE, K. C. Op. cit., p. 12)
292WHEARE, K. C.Op. cit., p. 12.
293 Cf. WHEARE, K. C. Op. cit,, p. 21.
294 Lembremos que Wheare não se refere à Constituição de 1988, mesmo porque seu livro é anterior até
mesmo à Constituição de 1967.
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nos moldes propostos por Wheare, tanto que este reconhece que a referida Constituição

brasileira o adota295; entretanto, a prática da lei não conduzia a um Governo federal, do que

a presença de uma Constituição Federal não se traduz necessariamente em um Governo

federal. Cremos que a ditadura militar brasileira oferece um bom exemplo a essa distinção

que propôs o Professor de Oxford, entre a redação constitucional e a prática de Governo,

havendo forte centralização do poder em Brasília.

Aproveitando os comentários sobre a organização do Estado brasileiro, é de se

perceber que, se utilizando do critério de Wheare para aferir o princípio federal, os

Municípios são efetivamente entes federados no Brasil, pois a Constituição de 1988

estabelece Governos municipais coordenados e independentes em relação aos seus

congêneres estaduais e geral, sendo cada qual dotado de competências próprias. Daí que é

possível, seguindo esta linha de raciocínio, prescindir da denominada lei de participação

para a caracterização dos Municípios brasileiros como entes federados, o que está de

acordo com a vontade do poder constituinte originário da Carta de 1988.

Retomando o caso do Canadá, a análise da Constituição e a questão da sua

prática levaram Wheare a considerá-lo como um país de Constituição quase-federal, mas

de Governo federal. Uma Constituição é federal caso nela o princípio federal seja

predominante, ainda que aplicado com exceções, como no caso da Constituição dos

Estados Unidos até 1913, que até então tinha seus Senadores apontados pelas Legislaturas

estaduais, desde que aquelas não tornassem o princípio federal insignificante.

É justamente essa redução à insignificância pelas exceções que afasta o caráter

federal da Constituição canadense, pois, mesmo nela se estabelecendo uma rígida

separação de competências inalteráveis, quer pelo Domínio quer pelas províncias296, e

havendo tribunais capazes de declarar nulas as leis dominiais e provinciais que invadam a

competência umas das outras, prevalecem aspectos unitários que subordinam os governos

regionais ao central. Cabe ao Executivo dominial nomear o Tenente-Governador das

províncias, Chefe de Governo destas, que lhes pode negar sanção às suas leis, e os seus

cargos judiciais importantes, podendo ainda, diretamente, negar Atos do Legislativo

provincial. Percebe-se, pois, que, mesmo que o Domínio não possa legislar sobre as

matérias da competência das províncias, ele pode impedi-las de o fazer.

295WHEARE, K. C.Op. cit., p. 21.
296 O poder de alterar a Constituição canadense é do Parlamento britânico.
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Esses elementos unitários não permitiriam, para Wheare, que a Constituição

canadense fosse tida como federal, mas, diante da comparação com a Carta sul-africana,

verificou que no Canadá o princípio federal não é de todo aniquilado, preferindo classificá-

la como quase-federal.

É sabido que o Direito Constitucional anglo-saxão é de forte matiz costumeira,

tanto que a Inglaterra sequer conta, concretamente, com uma Constituição escrita,

compondo-se esta de leis esparsas e dos costumes sedimentados ao longo do tempo. Talvez

por sua tradição britânica, Wheare dá tanta ênfase à prática da Constituição, que lhe serve

como critério para aferir se um governo – e não uma Constituição, repitamos – é ou não

federal. Quer nos parecer, outrossim, que, mesmo não adentrando a nomenclatura, está o

Reitor do Exeter College cuidando de um caso de mutação constitucional, que assume

maior importância nos ordenamentos jurídicos que professam o Common Law.
As faculdades do Executivo do Domínio de rejeitar e vetar as leis provinciais297

são utilizadas apenas quando estas são ultra vires, isto é, excedem de sua competência
constitucional. O Governo central, entretanto, não chega a ser o elemento mais idôneo para

fazer tal controle, pois é parte interessada no assunto, pelo que melhor seria à prática de um

governo efetivamente federal que esse seu poder jamais fosse utilizado, tendo sido seu uso

majoritariamente comedido, e se deixasse apenas às Cortes o papel de nulificar a legislação

provincial exorbitante, competência de que dispõem.

Cabe aos Tenentes-Governadores nomear os ministros provinciais, o que torna

a escolha destes, mesmo que de modo indireto, dependente em teoria, do Executivo

central, pois na prática prevalece o sistema de Gabinete, pelo que o Tenente-Governador

nomeia como ministros aqueles que comandam maiorias legislativas, de forma que os

Governos provinciais são, na prática, escolhidos pelo eleitorado e pelo Legislativo da

província. Similarmente, o Executivo dominial não se vale da prerrogativa de nomeação de

juízes para escolher opositores dos poderes locais.

O costume constitucional, portanto, é o que fez Wheare concluir ser o Governo

do Canadá federal, mesmo que sua Constituição não o seja.

297 Respectivamente, disallowance e veto, não nos aparentando haver distinção prática entre ambas as
modalidades, já que ambos redundam na nulificação da legislação provincial.
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A Constituição suíça de 1848298 traz uma disposição acerca do Conselho de

Estados – o seu equivalente ao Senado – que embora enseje um certo grau de dependência

de seus membros para com os Cantões, o faz de forma bem mais tímida do que a

Constituição dos Estados Unidos em sua original redação, pois aquela estatui que cada

Cantão determinará a forma de eleição e a duração do mandato e pagará os salários de seus

dois representantes no Conselho. Se se considerou que a Constituição dos Estados Unidos,

que contava com previsão ainda mais veemente acerca da dependência dos Senadores das

Legislaturas estaduais, é federal, por se cuidar esta relação de exceção que não

descaracteriza o espírito da lei, por muito mais razão a regra suíça não deve servir de azo a

impedir a classificação desta Constituição como federal, ainda porque o Conselho de

Estado “é provavelmente o menos influente órgão no governo geral suíço, e, ainda mais, é

apenas uma minoria dos Cantões que elege seus representantes através dos conselhos

cantonais”299.

Da mesma forma, a Constituição suíça dispõe que o Judiciário deve considerar

válidas todas as leis aprovadas pela Assembléia Federal, enquanto é possível ter por nulas

as leis dos Cantões que excedam a sua competência constitucional. O Governo geral, por

conseguinte, poderia vir a aprovar leis que excedessem de seu âmbito de atuação, sem que

elas corram o risco de ser declaradas nulas por meio de um controle incidental de

constitucionalidade, tal como ocorre no Brasil e nos Estados Unidos ou de um controle

concentrado, tal como se dá na Europa. As leis gerais, contudo, devem ser submetidas a

referendo, caso solicitado por 30.000 (trinta mil) eleitores ou por pelo menos oito Cantões,

de modo que há um controle sobre o Legislativo geral.

Esse peculiar sistema de controle da legislação geral redunda em um misto de

controle de constitucionalidade e emenda constitucional de facto diretamente por meio do
povo. Esta afirmação fica mais clara por meio de um exemplo. Suponhamos que a

Assembléia Federal passe uma lei acerca de determinada matéria da competência dos

Cantões, e que estes, a fim de preservar seu poder constitucionalmente estabelecido,

298 A Constituição suíça em vigor data de 1874; todavia, não há prejuízo em se falar na Constituição de 1848,
pois a doutrina entende (cf. CAVALCANTI, Amaro. Op. cit., p. 20) ser ela a base da de 1874. A propósito,
K. C. Wheare dá a entender que em 1874 houve apenas uma emenda constitucional, do que a Constituição
dataria mesmo de 1848: “What has happened in Switzerland is that the Constitution of 1848, as amended in
1874, conferred certain important but limited topics in economic affairs on the general government. (…)
With the revision of 1874 certain further powers, which had long been considered necessary by many
cantons, but opposed by a strong minority, were conceded.” (WHEARE, K. C. Op. cit., p. 128)
299WHEARE, K. C.Op. cit., p. 17.
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requerem, de acordo o sistema jurídico estabelecido, a realização de um referendo acerca

da novel legislação federal. Neste caso, será o próprio povo que decidirá acerca da lei. A

rejeição, ainda que por motivos diversos, importa que o sistema de competências estatuído

na Constituição foi respeitado, enquanto a aceitação pelo povo implica que naquele dado

caso específico, e apenas nele, houve modificação das competências constitucionais300, o

que é papel do poder constituinte reformador.

A possibilidade de as leis gerais invadirem a competência dos Cantões não

seria, segundo Wheare, motivo para não se classificar a Constituição suíça como federal,

pois o que há é uma omissão na forma como isto era levado a cabo, não sendo da intenção

dos constituintes suíços que a Legislatura federal pudesse tratar de todas as matérias, pois

sua competência foi enumerada, bem como estabelecido o sistema de referendo já citado.

A nosso ver, o que permite a classificação da Constituição suíça de 1848 como federal, nos

moldes propostos por Wheare para o princípio federal, é tão-somente a possibilidade de

solicitação do referendo – especialmente quando feita pelos Cantões, maiores interessados

na preservação de suas próprias competências –, pois do contrário a repartição de

competências seria alterada a bel-prazer da Legislatura geral, tornando-se a Carta suíça

flexível neste ponto, bem como o fato de a decisão ser do povo, titular do poder

constituinte, e, assim, aquele com maior propriedade para promover alterações na

repartição de competência. Sendo as competências alteráveis pela vontade de qualquer um

dos governos, geral ou regional, não se verifica o princípio federal.

A distinção entre a letra da Constituição e sua prática para verificar se além da

Constituição ser federal também conta um determinado Estado com um governo federal,

também chamam atenção na Suíça, diante do poder que tem o Legislativo federal de passar

leis que excedem de sua competência. Isto porque, caso a prática política suíça fosse tal

qual a brasileira, de hipertrofia da atuação do governo geral, especialmente quando se

tomam em consideração as medidas provisórias presidenciais, o país certamente de muito

já se haveria convertido em Estado unitário, pois seria impraticável a realização de tantos

referendos. Além disso, no Brasil, a maioria dos Estados-membros é em larga medida

dependente de verbas provenientes da União, o que prejudicaria a solicitação por estes de

referendos, temendo desagradar o Governo central.

300 Sobre as modificações de competência na Suíça, leciona Baracho, sem enfrentar a questão do poder
constituinte reformador de facto: “Na Suíça, entre 1848 e 1958, ocorreram 46 modificações da Constituição,
por referendum, unicamente em torno da questão da repartição de competências e atribuições entre os
Estados e o Estado Federal.” (in Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 232)
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Comparando a Constituição suíça com a canadense, percebemos que ambas

trazem rígida separação de competências entre os poderes central e regionais, do que se

pode concluir que a classificação daquela como federal e desta como não federal301 é para

Wheare decorrente do grau de exceção ao princípio federal que cada uma encerra.

Entendemos que o elemento unitário da Constituição suíça é de menor monta, já que é

possível a submissão da legislação federal ultra vires a referendo por convocação dos
Cantões. Assim, aqueles que foram prejudicados pela exacerbação do poder central têm um

meio de combatê-la, e a decisão final cabe ao povo, que pode, se decidir favoravelmente ao

governo central, modificar naquele caso concreto a repartição de competências. Do ponto

de vista estritamente teórico, uma vez que o povo é o titular do poder constituinte, não

vislumbramos impedimentos a que ele possa modificar a Constituição302. Seria um caso

particularíssimo de iniciativa flexível303 – por meio de legislação ordinária – para

modificação da Constituição. Se os Cantões não requeressem o plebiscito, nem por isso

estariam abdicando naquele caso de sua competência, mas apenas permitindo ao poder

central exercê-la nesse caso, e se o referendo fosse vencido pelo governo central, em

última análise, seria o povo – titular do poder constituinte – quem estaria modificando as

competências constitucionais, nos limites daquela situação concreta. A manutenção do

princípio federal na Suíça não depende, portanto, apenas da vontade do poder central,

embora apenas a este seja dada a iniciativa de o ameaçar.

Já no Canadá, o princípio federal é em grande parte eclipsado pelas

prerrogativas constitucionalmente atribuídas ao Executivo dominial, que unilateralmente

pode conduzir o Estado canadense ao unitarismo. No âmbito teórico, indubitavelmente a

Constituição canadense não é federal, mesmo considerada a repartição de competências

entre os governos, pois estes não são independentes entre si.

301 Quase-federal não é federal. Em um sistema de opostos, ou algo é, ou não é. A aproximação se mantém
como um ‘não é’.
302 O professor Paulo Bonavides, grande defensor da democracia participativa, advoga a idéia de emendas
constitucionais de iniciativa popular.
303 A iniciativa é flexível, o que dizemos analogicamente a essa classificação das Constituições quanto à
facilidade de sua alteração. Assim, a Constituição suíça tem a peculiaridade de prever um elemento flexível
para sua alteração, mas de alcance limitado, pois é restrito à modificação das competências legislativas dos
entes federados helvéticos em um dado caso concreto. Esta possibilidade, por restrita que é, não teria o
condão de sozinha permitir a inclusão da Carta suíça no rol das Constituições flexíveis.
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4.3 As leis de autonomia e participação

4.3.1 A lei de autonomia

Os estudiosos de Teoria Geral do Estado costumam enunciar como

caracterizadoras de uma Federação a presença de duas leis, da autonomia e da

participação304. A estas deve ser acrescida a exigência de uma Corte Constitucional, ou de

órgão que lha faça as vezes, a fim de dirimir os conflitos federativos, sob pena de situação

de intensa instabilidade e constante ameaça de rompimento do pacto federativo, estando

ameaçada também a própria segurança jurídica.

A autonomia, grosso modo, diz respeito à faculdade que possui um ente

político de ele próprio editar leis, a partir de um direito próprio, e não por delegação. Como

bem dito por Paulino Jacques, “a autonomia estadual é o problema básico do Estado

federal, ignorado por outras formas de Estado. É a coluna vertebral do Estado

federativo”305. A noção de autonomia, como já fora levantado, abrange a de autarquia, isto

é, de auto-administração. Não se pode conceber que quem possa o mais não possa o

menos.

Assim, em uma Federação, a lei de autonomia não significa apenas a edição

das próprias leis iure proprio, significa mais. Os Estados-membros, dotados que são de
autonomia, criam suas Constituições, tendo assim um poder constituinte próprio, que a

doutrina brasileira costuma denominar de poder constituinte derivado-decorrente, o qual se

subordina tão-somente e apenas aos ditames da Constituição Federal. Por isso, é possível

que sejam obrigados a seguir certos preceitos em sua faculdade de auto-organização, desde

que tenham sido prescritos pela Constituição federal306, forma mesmo de se preservar o

vínculo federativo. Eles também editam suas leis, as executam e possuem tribunais

próprios para resolver questões pertinentes à função judiciária. Possuem, assim, as três

304 Por exemplo, PRÉLOT, Marcel.Op. cit., 1987, p. 268.
305 JACQUES, Paulino. Op. cit., p. 125.
306 A Constituição do Império alemão não estatuía a obrigatoriedade quer de um regime republicano, quer de
um regime monárquico para os Estados federados, enquanto a Constituição norte-americana e as brasileiras
(do período federal) sempre estatuíram a necessidade de regime republicano. No Império alemão coexistiam
repúblicas e monarquias, havendo grande autonomia para as entidades federadas: “Em compensação, na
Alemanha de 1871, não se opunham restrições à autonomia constitucional dos Estados federados. O Império
compreendia 22 monarquias e três repúblicas (Hamburgo, Bremen e Lübeck).” (ASSUMPÇÃO, Antônio de
Castro. Estado federal (anotações jurídico-doutrinárias – conceito). Rio de Janeiro: [s.e.], 1963, p. 37.)
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funções de governo – Executivo, Legislativo e Judiciário –, e promovem a escolha dos

próprios governantes, sem qualquer interferência do poder central.

Esse último traço, da escolha dos governantes, embora possa estar presente nas

províncias dos Estados unitários, é essencial à Federação, pois, se ausente, pode conduzir a

uma autonomia meramente formal, desprezando-se seu aspecto material. A sua

importância para se caracterizar a autonomia é tamanha que chegou Orlando307 a defender

a idéia de que onde a coletividade provesse por si os órgãos de governo, haveria

autonomia. Exageros à parte, o provimento por uma comunidade dos órgãos de governo

não implica necessariamente autonomia, mas a ausência desse poder se traduz

necessariamente na falta de autonomia.

A dualidade do Judiciário merece certas considerações. É evidente de todo que

o Judiciário estadual não aplicará apenas a legislação estadual, mas também a federal, bem

como o Judiciário federal, se for o caso, haverá que aplicar a legislação estadual. Há

autores, porém, como Espírito Santo308, que entendem não ser necessária ao federalismo a

dualidade do Judiciário, o qual poderia ser um só. Esta posição, no entanto, não se coaduna

com o caráter de Estado dos Estados-membros, pois lhe tolhe uma das três funções do

poder de Governo, a saber, o Judiciário.

Quando do estabelecimento da Federação norte-americana, pretenderam os

autores de O Federalista que fossem ao mesmo tempo soberanos a União e os Estados-
membros. O tempo provou o desacerto dessa teoria, pois o único soberano é o Estado

federal, e os Estados, que conservaram sua faculdade de se governarem a si próprios, são

apenas autônomos309. Una a soberania, não podem ser soberanos os Estados-membros. Isto

fica evidente pela aplicação da idéia de Kompetenz-Kompetenz, pois a competência dos
Estados-membros não é determinada por eles mesmos, e sim pela Constituição Federal. Aí

307 Cf. MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Op. cit., p. 97.
308 Cf. MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Op. cit., p. 101.
309 Clodomiro Zavalía expressa uma opinião diametralmente oposta, defendendo a soberania das províncias
argentinas: “Si, pues, las provincias han conservado una porción considerable de facultades tendientes a
asegurar el bienestar local, no puede negarse la existencia de una soberanía también local, en nombre de la
cual se dictan leyes de carácter provincial y se designan magistrados para hacerlas cumplir. Sin soberanía no
se legisla ni es concebible que funcionen tribunales investidos de autoridad para imponer su voluntad a los
particulares. Se trata de dos soberanías perfectamente caracterizadas y deslindadas, que se ejercitan, si bien
sobre el mismo territorio, respecto de cuestiones absolutamente distintas. No es proprio llamar autonomía a
la situación institucional en virtud de la cual las provincias se dan sus instituciones, se gobiernan por ellas,
eligen sus gobernantes, invisten de autoridad a sus jueces, y legislan sobre asuntos de interés local. Si todo
eso pueden hacer es porque – como lo ha dicho la Corte Suprema – las provincias conservan su soberanía
absoluta.” (ZAVALÍA, Clodomiro. Derecho federal. Tomo I. 3 ed. Buenos Aires: Compañía Argentina de
Editores, 1941, p. 114)
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reside a diferença principal entre autonomia e soberania, já que ambas dizem respeito à

autodeterminação. A soberania não encontra limites, determinando seu detentor suas

próprias competências, enquanto o ente autônomo tem suas competências determinadas

pelo ente soberano. A modificação das competências em um Estado federal, todavia, não

pode prescindir da participação dos Estados particulares, ainda que indiretamente310, já que

estes, em maior ou menor grau, necessariamente intervêm no processo de se emendar a

Constituição311.

O caráter de Estado dos Estados-membros se prova com facilidade, uma vez

que se admita a corrente alemã como a correta, prescindindo os Estados de soberania para

se qualificarem como tais. Nos dizeres de Laband, é preciso que tenham poder de

dominação jurídico-político de direito próprio, o que efetivamente possuem. Além disso,

desaparecendo o Estado soberano, o Estado-membro mantém seu caráter de Estado e,

ainda, torna-se soberano, sendo este um dos critérios para diferenciá-lo das demais

comunidades territoriais estatais312, possuindo já todos os órgãos necessários para tanto.

A autonomia dos Estados-membros precisa estar consagrada na Constituição

federal. Este é um traço que os distingue dos entes territoriais inferiores de um Estado

unitário altamente desconcentrado. Usando o termo ‘autonomia’ para regiões de impérios

tais como a China antiga – quando o correto seria se valer da noção de desconcentração –,

entende Friedrich313 que a autonomia dessas regiões a qualquer momento pode ser anulada

pelas autoridades centrais, por capricho, enquanto a autonomia das unidades em um

sistema federal fica salvaguardada pelos apropriados procedimentos constitucionais.

Via de regra, a repartição de competências levada a cabo pela Constituição

federal segue um critério bastante simples. Enumeram-se as matérias que tocam à União,

deixando-se tudo o mais aos Estados, portadores da competência residual. A fim de tornar

esse ponto claro, a Emenda Constitucional X à Constituição dos Estados Unidos estatuiu

que os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem proibidos por ela

310 Como no caso da Suíça, na qual modificada a repartição de competências por lei federal, podem os
Cantões a ela se opor, conforme já explicado.
311 O que fazem através do Senado ou seu equivalente. Nos Estados Unidos, é ainda necessária a ratificação
da Emenda Constitucional pelas legislaturas estaduais.
312 Cf. JELLINEK, Georg. Fragmentos de Estado. Traducción de Michael Forster, Miguel Herrero de
Miñón y José Carlos Esteban. Introducción de Miguel Herrero de Miñón. Madrid: Civitas, 1978, p. 64: “Por
tanto, resulta como criterio de diferenciación entre un Estado no soberano y una comunidad estatal, que
desaparecido el Estado superior, aquél pueda alcanzar, sin más, el carácter de Estado soberano.”.
313 Cf. FRIEDRICH, Carl J. Gobierno constitucional y democracia: Teoría y práctica en Europa y América.
Vol. I. Traducción de Agustín Gil Lasierra. Madrid: Instituto de estudios politicos, 1975, p. 389.
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aos Estados, são reservados aos Estados respectivamente, ou ao povo. De acordo com a

visão de K. C. Wheare, há momentos mencionada, esse critério de repartição de

competências entre os entes federados não é uma lei rígida, inquebrável, sem a qual não se

está diante de uma Federação. Ela apenas é a mais usual, mas cada Federação repartirá as

competências conforme critérios próprios, tais como as condições históricas preexistentes.

Não fere a caracterização de uma Federação a existência de competências

atribuídas ao mesmo tempo a mais de um ente federado, isto é, que se atribua à União e aos

Estados-membros. Quando a Constituição o faz, é porque o poder constituinte entendeu

que pudesse ser o assunto deixado à atuação de ambos.

O Artigo I, seção VIII, da Constituição norte-americana, consagra a cláusula

necessary and proper, que de certa forma restringe os Estados ao enlarguecer os poderes
da União, pois confere ao Congresso, e apenas a ele, o poder de fazer as leis para se atingir

os fins colimados à União. A questão de muito já despertava certa antipatia entre aqueles

favoráveis aos poderes dos Estados, que viam aí uma cláusula arrebatadora314 em prol da

União. Quando da controvérsia que se deu entre o Governo federal e o Estado de Maryland

em face do estabelecimento pela União do Banco dos Estados Unidos, que resultou no caso

McCulloch v. Maryland315, posicionou-se a Suprema Corte favoravelmente à cláusula
necessary and proper, consagrando assim a teoria dos poderes implícitos – dados os fins,
estão automaticamente concedidos os meios necessários para lhes atingir. Ao tempo do

julgamento, em 1819316, John Marshall presidia a Corte, tendo sido favorável à

consolidação do poder central. Nesse caso, manifestou-se dizendo:

Nós admitimos, como todos devem admitir, que os poderes do governo são
limitados, e que seus limites não devem ser transpostos. Mas pensamos que a
sólida interpretação da Constituição deve permitir à legislatura nacional essa
discrição, com respeito aos meios pelos quais os poderes que ela confere serão
levados à execução, os quais irão tornar apto àquele corpo a desempenhar as

314 Jefferson se referia à ela como ‘sweeping clause’, cf. ENGDAHL, David. E. Constitutional federalism.
Saint Paul: West Publishing Co., 1987, p. 17.
315 O caso pode ser resumido da seguinte forma: “This famous case resulted from the attempt of the Maryland
legislature in 1818 to tax banks and bank branches not chartered by the state legislature. McCulloch, cashier
of the Baltimore branch of the Bank of the United States, against which the law was directed, failed to pay
the $15,000 annual fee, or comply with the alternative requirement by affixing tax stamps to the bank notes
issued. McCulloch brought a writ of error against the Court of Appeals of the State of Maryland, which had
upheld a lower court judgment against him.” (MASON, Alpheus Thomas, BEANEY, William M. American
constitutional law: introductory essays and selected cases. 4th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968, p.
133)
316 A propósito, Paulino Jacques oferece importante comentário, baseado em Salisbury e Cushman: “Aliás, no
caso da aquisição do Território de Luisiana, em 1803, já tinha sido decidido que, se o Govêrno Federal podia
fazer a guerra e a paz, bem como, assinar tratados, ipso facto, lhe era lícito adquirir territórios por conquista
ou compra (...)” (JACQUES, Paulino.Op. cit., p. 127-128)
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altas tarefas que lhe foram designadas, do modo mais benéfico ao povo. Seja o
fim legítimo, esteja ele dentro do escopo da Constituição, e todos os meios os
quais sejam apropriados, os quais sejam manifestamente adaptados àquele fim,
os quais não sejam proibidos, mas estejam em harmonia com a letra e o espírito
da Constituição, são constitucionais...317

É preciso apenas que se tome cuidado para que a teoria dos poderes implícitos

não seja aplicada de forma excessiva. Jefferson nesse ponto foi bastante feliz ao

ridicularizar uma proposta de incorporação federal de uma mina de cobre, em 1800, o que

fez por meio de um silogismo que se inicia a partir da competência do Congresso para

defender a Nação, para o que seriam necessários navios, no que prosseguiu dizendo que

“cobre é necessário para navios; minas são necessárias para cobre; uma companhia

necessária para trabalhar as minas; e quem pode duvidar desse raciocínio que já tenha

jogado ‘Esta é a casa que Jack construiu’? Sob tal processo de filiação de necessidades a

cláusula arrebatadora faz um trabalho limpo”318.

Se a teoria dos poderes implícitos é meio que permite o avanço dos poderes da

União, a intervenção é uma medida temporária pela qual se suprime total ou parcialmente a

autonomia do Estado-membro, quando das hipóteses constitucionalmente previstas, a fim

de se manter a própria Federação. Em todo Estado do tipo unitário, a intervenção é uma

constante, pois pode o poder central intervir nas diversas regiões administrativas, que não

possuem autonomia, e não existe nas Confederações. A intervenção federal, portanto,

como medida transitória, contingente, de exceção, é característica exclusiva e necessária

dos Estados federais.

Ela surgiu com a Constituição dos Estados Unidos, que em seu Artigo 4º.,

seção IV, estabelece que “os Estados Unidos garantirão a cada Estado nesta União uma

Forma Republicana de Governo, e protegerá cada um deles contra Invasão; e a Requisição

da Legislatura, ou do Executivo (quando a Legislatura não puder reunir) contra Violência

317 MARSHALL, John, apud FERGUSON, John H., MCHENRY, Dean E. The American federal
government. 4 th ed. New York: McGraw-Hill, 1956, p. 69: “We admit, as all must admit, that the powers of
the government are limited, and that its limits are not to be transcended. But we think the sound construction
of the Constitution must allow to the national legislature that discretion, with respect to the means by which
the powers it confers are to be carried into execution, which will enable that body to perform the high duties
assigned to it, in the manner most beneficial to the people. Let the end be legitimate, let it be within the scope
of the Constitution, and all means which are appropriate, which are plainly adapted to that end, which are not
prohibited, but consist with the letter and spirit of the Constitution, are constitutional...”
318 JEFFERSON, Thomas, apud ENGDAHL, David. E. Op. cit., p. 20-21: “(…) copper is necessary for
ships; mines are necessary for copper; a company necessary to work the mines; and who can doubt this
reasoning who has ever played at ‘This is the House that Jack Built’? Under such a process of filiation of
necessities the sweeping clause makes clean work.”
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doméstica”319, tendo se dado pela primeira vez em 1794, quando George Washington

promoveu a intervenção na Pensilvânia para debelar a Wisky Inssurection. Quanto a ser um
Governo estadual republicano ou não, decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos, no

caso Luther v. Borden (1869), que o Congresso é dotado da competência para fazer tal
avaliação.

4.3.2. A lei de participação

É bastante conhecida a já referida lição de Le Fur, que originariamente

entendia como traço distintivo de uma Federação a participação dos Estados-membros na

formação da vontade do Estado (federal). Parcialmente correta a lição, conhecida como lei

de participação, a qual mereceu o acréscimo da lei de autonomia, percebe-se em todos os

Estados federados a presença de uma câmara legislativa que representa os Estados-

membros, participando ela da formação das leis válidas para toda a Federação, o que

significa dizer que os Estados participam da formação da vontade válida para todo o

Estado federal.

Quando, porém, da elaboração da Constituição dos Estados Unidos, a força-

motriz que levou os convencionais a se decidirem por um sistema bicameral para o

Legislativo da União foi antes de tudo a busca de um freio conservador para os eventuais

‘excessos’ populares que poderiam ter lugar na Casa de Representantes320. A existência de

apenas uma câmara daria azo a que paixões eventuais e mesmo caprichos de facções

319 In KELLY, Alfred H., HARBISON, Winfred A., BELZ, Herman. The American constitution: its origins
and development. Volume II. 7th ed. New York: Norton & Company, 1991, p. A22: “The United States shall
guarantee to every State in this Union a Republican Form of Government, and shall protect each of them
against Invasion; and, on Application of the Legislature, or of the Executive (when the Legislature cannot be
convened), against domestic Violence.”
320 Ivor Jennings também entende que o impulso conservador é o responsável por uma segunda casa
legislativa: “The problem of a second Chamber is always open for discussion. The case usually made for it is
that it imposes a check upon the action of a majority which may have been obtained in the lower House
through the accidental conditions of a general election held, perhaps, some years before. It is an argument
used by persons of conservative temperament who distrust democratic election, or who consider that
restrictions on legislative power are desirable to prevent “extreme” or “wild” or “extravagant” reforms. The
result is that most second Chambers are conservative bodies which hinder “radical” legislation but do not
obstruct “reactionary” legislation. Consequently, Conservatives think a second Chamber essential and
Radicals view any such proposal with suspicion – and the debate continues.” (JENNINGS, W. Ivor. A
federation for Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1940, p. 77)
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dominantes acarretassem grandes males, que a segunda poderia evitar, prevenindo o

despotismo da maioria sobre a minoria. A opção por um pequeno número de Senadores e

pela duração de seu mandato maior do que a dos Deputados visava a que fosse o Senado

uma salvaguarda contra as tormentas das facções, como ensina James Kent321.

Seguindo a mesma lógica, os convencionais optaram pela eleição indireta do

Presidente da República por meio de um Colégio Eleitoral, que tinham por “um hábil

recurso para desatrelar a Presidência das vias populares. Ele visava encorajar a escolha do

homem que contasse com o passado mais distinto de prestações de serviço à República. A

virtude republicana, e não a demagogia populista, deveria ser a sua principal qualidade”322,

o que certamente contribuiu para a eleição de George Washington.

A Revolução Francesa, em seus anos iniciais, oferece um exemplo dos perigos

de se ter todo o Poder Legislativo nas mãos de uma câmara única, sem contrapesos, dado

os atos exagerados e de horror perpetrados pelo Legislativo francês. Tão terríveis foram as

conseqüências desse sistema para o próprio povo que o bicameralismo foi adotado já na

Constituição de 1795.

John Mabry Mathews, Professor de Ciência Política da Universidade de

Illinois, visualizou três motivos principais para que se adotasse o bicameralismo nos

Estados Unidos323, já que por vários anos antes da Constituição a prática da Confederação

era de apenas um corpo representativo.

O primeiro desses motivos diz respeito à tradição. A prática legislativa da

maioria das colônias era bicameral, sendo a Câmara baixa a assembléia popular e a Câmara

alta o pequeno conselho do governador, à semelhança do Parlamento inglês. O

unicameralismo da Confederação e do Congresso Continental foram exceções. Marcello

Caetano, com acerto, diz que “os autores da Constituição, ao delinearem o Senado (então

com apenas 26 membros), pensaram que ele fosse para o Presidente o que o Conselho

Privado era, ainda no século XVIII, para o Rei de Inglaterra”324. O Presidente se serve,

porém, de outros conselheiros que não os Senadores, nada impedindo que lhes peça

321 Cf. KENT, James. Del gobierno y jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos. Op. cit., p. 33.
322 ACKERMAN, Bruce. Nós, o povo soberano: fundamentos do Direito Constitucional. Tradução de
Mauro Raposo de Mello. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 93.
323 MATHEWS, John Mabry. The American constitutional system. 2nd ed. New York: London: McGraw-
Hill, 1940, p. 83-84.
324 CAETANO, Marcello. Manual de Ciência Política e Direito Constitucional. Tomo I: introdução –
estudo descritivo de algumas experiências constitucionais estrangeiras – teoria geral do Estado. 6 ed.
Coimbra: Almedina, 1990, p. 86.
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conselhos, porém sendo indispensável a concordância destes para a aprovação de tratados

internacionais e para a nomeação dos ocupantes de certos cargos federais.

O segundo argumento se identifica com aquele anteriormente levantado, de

necessidade de contenção dos excessos. De acordo com Mathews, a divisão da Legislatura

também serve como um sistema de freios e contrapesos, operando dentro do mesmo ramo

do Governo. Os constituintes temiam que a Legislatura unicameral pudesse se tornar

demasiado poderosa, aprovando leis sem a necessária consideração. Com duas câmaras,

impedir-se-ia essa aprovação precipitada.

Finalmente, o bicameralismo se mostrou como solução para o dissenso entre os

grandes e os pequenos Estados. Aqueles, querendo representação proporcional à população

no Congresso e estes, igual. Essa diferença de interesses ameaçou mesmo a Convenção, até

a adoção do compromisso de Connecticut, decidindo-se por número igual de Senadores

para cada Estado, prestigiando o princípio federal, e pela proporcionalidade na Casa dos

Representantes, seguindo o princípio nacional325.

A adoção de um mesmo número de Senadores para cada Estado, portanto,

decorreu de uma preocupação dos pequenos Estados em não se virem diluídos diante dos

grandes, e assim efetivamente dominados por estes, o que aconteceria se a representação

fosse proporcional em ambas as casas legislativas. Prevaleceu, portanto, a sugestão

elaborada por Johnson, delegado do Connecticut:

A controvérsia deverá ser interminável enquanto os cavalheiros diferirem no
fundamento de seus argumentos; Aqueles por um lado considerando os Estados
como distritos de pessoas compondo uma Sociedade política; aqueles por outro
os considerando como diversas sociedades políticas... Na totalidade... em
algumas relações os Estados devem ser considerados em sua capacidade política,
e em outras como distritos de cidadãos individuais, as duas idéias abarcadas
pelos diferentes lados, ao invés de serem opostas uma à outra, devem ser
combinadas; em um ramo deve o povo ser representado; em outro, os Estados.326

325 Não se deve confundir a utilização da expressão ‘princípio federal’ feita por Mathews com o conceito de
K. C. Wheare, já exposto. Da mesma forma, o ‘princípio nacional’ também não se confunde com o princípio
das nacionalidades. Isto fica bastante claro ao se confrontar a literalidade do texto de Mathews: “Thus, in the
Senate, representation was based on the federal principle, which places the emphasis on the member
governments of which the Union is composed. In the House of Representatives, on the other hand,
representation is based on the national principle, which emphasizes the immediate relation of the people of
the whole country to the National Government.” (MATHEWS, John Mabry. Op. cit., p. 84).
326 Apud FERGUSON, John H., MCHENRY, Dean E. Op. cit., p. 35: “The controversy must be endless
whilst Gentleman differ in the grounds of their arguments; Those on one side considering the States as
districts of people composing one political Society; those on the other considering them as so many political
societies... On the whole... in some respects the States are to be considered in their political capacity, and in
others as districts of individual citizens, the two ideas embraced on different sides, instead of being opposed
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Salta aos olhos o fato de que toda Federação é formada ao mesmo tempo por

todos aqueles que compõem seu povo e pelos Estados federados. Ela “não existe, sinão

pela dualidade desta composição, e daqui succede logicamente, que a mesma dualidade
continúa na formação da sua vontade”327. É indiferente que seja a Federação uma

monarquia ou uma República, pois sempre será necessária a existência de um meio pelo

qual os Estados participem da formação da vontade federal.

Originariamente, a escolha dos Senadores nos Estados Unidos tocava às

Legislaturas estaduais, ressaltando o caráter daqueles de representantes dos Estados. Com a

Emenda Constitucional XVII, de 1913, passaram os Senadores a ser eleitos diretamente

pelo povo, exigindo-se dos eleitores do Senado os mesmos requisitos dos eleitores para o

ramo mais numeroso da Legislatura estadual.

O Bundesrath328 do Império alemão, ou Conselho Federal, era ao mesmo
tempo um órgão da vontade do Império, considerado como Estado soberano, e meio de

exercício dos direitos dos Estados componentes do Império329, assemelhando-se nesse

ponto ao Senado republicano dos Estados Unidos. A unificação da Alemanha foi levado a

cabo pela Prússia, e, nesse sentido, estabeleceu-se uma hegemonia desta em relação aos

demais Estados federados. Tanto era assim que o cargo de Imperador alemão cabia ao rei

da Prússia. Mesmo assim, não cabia a este, como Imperador, nomear membros do

Bundesrath, o que só podia fazer na qualidade de Rei prussiano.
O número de representantes no Bundesrath por Estado seguiu a mesma

proporção outrora aplicada ao antigo pleno do Bundestag, à exceção da Baviera, que
recebera dois votos a mais do que possuía anteriormente. À Prússia tocavam dezessete

votos, três para a Saxônia, três para Württemberg, dois para Mecklenburg-Schwerin, dois

para Brunswick, e um voto para cada um dos outros dezessete Estados.

Claramente, não havia uma igualdade de representação entre os Estados no

Bundesrath, tal como se dá no Senado nos Estados Unidos e no Brasil. Essa desigualdade
do Conselho Federal alemão se manteve na Constituição de Weimar, de 1919, e na Lei

Fundamental de Bonn, de 1949, em que foram estabelecidos critérios baseados no número

to each other, ought to be combined; that in one branch the people, ought to be represented; in the other, the
States.”
327 CAVALCANTI, Amaro. Op. cit., p. 86.
328 Não obstante a nomenclatura atual utilizar a grafia Bundesrat, manteve-se aí a grafia da época, por se estar
cuidando especificamente do Bundesrath imperial.
329 Cf. LABAND, Paul. Op. cit., p. 358.
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de habitantes de cada Estado para determinar o número de representantes destes. Conforme

o item do artigo 51 da Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland330, o Conselho
Federal conta com um mínimo de três representantes por Estado, sendo quatro para aqueles

com mais de 2.000.000 (dois milhões) de habitantes, cinco para os que tenham mais de

6.000.000 (seis milhões) de habitantes e seis se sua população for superior a 7.000.000

(sete milhões) de habitantes.

Essa diferença conduz a uma classificação do federalismo em autêntico e

hegemônico. Considera-se como federalismo autêntico ou de equilíbrio a igual

representação de todos os Estados no Senado, ou órgão equivalente, e federalismo

hegemônico aquele em que a representação não é idêntica. João Barbalho prolatou correta

lição acerca do benefício que a igual representação no Senado oferece em face da

representação proporcional na Câmara dos Deputados, que dá aí primazia aos grandes

Estados, “constituindo-se assim o Senado uma corporação em que, tendo cada Estado um

mesmo número de votos, ficam todos em pé de igualdade e importância política. E isto é,

sem dúvida, uma garantia para os pequenos Estados”331.

As críticas formuladas pelos defensores do federalismo hegemônico,

especialmente de que a igual representação representa uma desproporcionalidade artificial

em face da realidade, não procedem. Não importa se a Federação se formou por um

processo centrípeto – isto é, pela união de Estados outrora independentes –, ou se sua

formação é centrífuga – pela concessão de autonomia por parte do Estado unitário a suas

províncias ou departamentos, convertendo-os em Estados –, em ambos os casos há uma

igualdade jurídica entre os Estados, o que justifica a igualdade no Senado. Se não houvesse

a igualdade jurídica, não se estaria diante de uma Federação, pois haveria subordinação

entre os Estados-membros, o que contraria a própria idéia de Federação. O caso do Império

alemão, em que a Prússia tinha uma situação privilegiada, não se traduz em domínio.

Utilizando o traço distintivo de um Estado para Laband, o poder próprio de dominação, é

330 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 51 [Zusammensetzung - Stimmgewicht]: (1) Der
Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die sie bestellen und abberufen. Sie können
durch andere Mitglieder ihrer Regierungen vertreten werden. (2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen,
Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millionen
Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen. (3) Jedes Land kann so
viele Mitglieder entsenden, wie es Stimmen hat. Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich und nur
durch anwesende Mitglieder oder deren Vertreter abgegeben werden.
331 BARBALHO, João, apud RUSSOMANO, Rosah. O princípio do federalismo na Constituição
brasileira. Rio de Janeiro: São Paulo: Freitas Bastos, 1965, p. 119.
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de se dizer que Prússia não o exercia sobre os demais Estados alemães, corroborando o

exposto.

No Brasil, o fato de o presidente do Senado ser um Senador, e não mais o Vice-

presidente da República, diminuindo assim o número de votos em plenário do Estado

daquele Senador, não é suficiente para caracterizar o federalismo brasileiro como

hegemônico. Mantém-se sua qualificação como autêntico, apenas ressalvada a diminuição

pro tempore do número de votos do Estado pelo qual o presidente da Casa fora eleito,
enquanto durar seu mandato na Presidência.

Uma das mais importantes funções do Senado é a de promover o impeachment
de elevadas autoridades da Federação, entre as quais o Presidente, em se tratando de uma

República, consistindo na remoção da autoridade impedida do cargo. O modelo

estadunidense, copiado pelo Brasil, dispõe que a Câmara dos Deputados funciona como

instância de admissão da acusação, ao passo que o Senado opera realizando efetivamente o

julgamento. É possível dizer que, de forma semelhante ao que ocorre nos crimes de

competência do júri, toca à Câmara a pronúncia do réu. Sendo o Presidente o chefe de toda

a Federação, natural sejam os Senadores, representantes dos entes federados, aqueles a

decidirem definitivamente pelo seu afastamento ou não, sendo importante mecanismo de

preservação da normalidade do Governo Federal.

A primeira vez que o Senado foi instado a se manifestar acerca do

impeachment de um Presidente foi durante a Presidência de Johnson, que sucedeu

Abraham Lincoln em função de seu assassinato.

Em 1867, o Congresso norte-americano passou diversos Acts restritivos da
autoridade presidencial, como o Ato de Estabilidade do Cargo – Tenure of Office Act –,
promulgado em 2 (dois) de março desse ano, o qual “prescrevia que todos os servidores do

executivo apontados com o consentimento do Senado deveriam se manter no cargo até que

um sucessor fosse apontado e qualificado da mesma forma”332, o que tornava inválidas

remoções levadas a cabo pelo Presidente até que o Senado ratificasse o sucessor. Fora

deixados como exceção os membros do Gabinete, o Ministério, que se manteriam no cargo

durante o mandato presidencial e mais um mês após seu fim. Além disso, caso o Senado

332 KELLY, Alfred H., HARBISON, Winfred A., BELZ, Herman. Op. cit., p. 341: “It provided that all
executive officials appointed with the Senate’s consent should hold office until a successor was appointed
and qualified in the same manner.”
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não estivesse em sessão, era dado ao Presidente, de forma interina, destituir um funcionário

nos casos de crime, má conduta ou incapacidade, e prover ao cargo sem aguardar pela

ratificação senatorial. Após reunida aquela casa legislativa, todavia, tinha o Presidente a

obrigação de lhe informar o ocorrido, dentro de 20 (vinte) dias, e o Senado confirmaria ou

não a remoção. Na última hipótese, o anterior ocupante do posto a ele retornaria, sendo

contravenção aceitar ou se conservar no cargo, contrariando a lei.

O Tenure of Office Act foi vetado por Johnson, que argumentou a decisão do
primeiro Congresso e a prática Constitucional de se admitir o poder de remoção do

Presidente como independente do consentimento dos Senadores, mas o seu veto foi

derrubado.

Em más graças com o Congresso, Johnson foi alvo de investigações que não

encontraram nenhuma base para um impeachment, não obstante ele tenha chegado a ser
proposto por um Comitê da Câmara dos Deputados. Os mais radicais propuseram que se

interpretasse a expressão constitucional ‘altos crimes e contravenções’ de forma ampla,

abrangendo atos que minassem o governo ou a Constituição, o que tinha suporte na

interpretação dada pela Câmara dos Deputados, mas “pelo outro lado, era verdade que as

decisões pelo Senado em julgamentos de impedimento amparavam a idéia de que o poder

podia ser usado apenas contra crimes definidos”333, tendo sido o caso de impeachment do
juiz Pickering a única exceção. A restauração de rebeldes da Guerra de Secessão ao poder

não foi considerada pela maioria da Casa como base para o impeachment.
O Secretário de Guerra, Edwin Stanton, havia se alinhado com os radicais do

Congresso, e recusava-se a renunciar ao cargo. Aproveitando-se de não estar o Senado em

sessão, Johnson destituiu Stanton e nomeou o General Grant para o cargo, submetendo

posteriormente ao Senado as razões da dispensa, conforme exigia a Lei de Estabilidade no

Cargo. Como o Senado se recusou a ratificar Grant, Stanton reassumiu o posto, em

dezembro de 1867. No mês de fevereiro seguinte, já em 1868, com o Senado em sessão,

Johnson removeu Staton e nomeou o General Lorenzo Thomas, dando o substrato que a

Câmara dos Deputados desejava para aprovar seu impeachment, o que se deu no dia 24 de
fevereiro.

333 KELLY, Alfred H., HARBISON, Winfred A., BELZ, Herman. Op. cit., p. 341: “On the other hand, it was
true that judgment by the Senate in impeachment trials supported the view that the power could be used only
against defined, indictable offenses”.
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O julgamento de Johnson no Senado se iniciou em 30 de março334, sendo

presidido por Salmon P. Chase, presidente da Suprema Corte, surgindo o problema de

operar o Senado como uma Corte de Justiça ou como um ente político. A defesa de

Johnson alegou a literalidade da Constituição e a independência entre os poderes, para que

o julgamento do Senado fosse um procedimento judicial, tendo obtido tecnicamente vitória

nesse ponto, pois “cedo no julgamento o Senado votou por 31 a 19 para permitir ao

presidente da Suprema Corte resolver todas as questões de lei, evidência, e congêneres, a

não ser que o Senado o negasse”335, funcionando assim Salmon Chase como o presidente

de uma Corte e os Senadores como membros desta.

Os advogados de Johnson justificaram que Staton fora nomeado por Lincoln, e

assim a sua remoção não violaria o Tenure of Office Act, sustentando ainda sua
inconstitucionalidade, bem como que a violação da lei não tinha caráter subversivo, mas

visava a instaurar procedimento judicial a respeito dela. A acusação, por seu turno, alegou

que Johnson era apenas Presidente em exercício – fraco argumento, já derrubado ao tempo

de Tyler –, que tocava ao Congresso a declaração formal do significado da Constituição e

que todos devem arcar com as responsabilidades de seus atos, inclusive o Presidente, caso

ferisse uma lei que entendesse inconstitucional e assim não fosse declarada pela instância

apropriada.

Feita a votação de uma das acusações, o impeachment foi aceito por 35 (trinta e
cinco) Senadores, um a menos que os dois terços necessários para remover Johnson do

cargo, e rechaçado por 19 (dezenove). Adiada a votação das demais acusações, o placar se

repetiu em duas delas em 26 de maio, e decidiu-se pelo adiamento indefinido do processo.

O julgamento, de fato, foi político, como deve ser o julgamento de impeachment, pois a
absolvição de Johnson decorreu da postura que ele passou a adotar, acalmando os ânimos,

334 As acusações a que o Presidente foi submetido eram as mais diversas, tendo sido votadas pela Câmara nos
dias 2 e 3 de março: “On March 2 and 3 the House voted eleven articles of impeachment against Johnson.
The first three articles charged the president with deliberately violating the Tenure of office Act in removing
Stanton and appointing Thomas. Articles 4 to 8 charged the president with entering into a conspiracy with
Thomas to violate the same law. Conspiracy to violate a federal statute was a punishable offense by a statute
of July 31, 1861. Article 10, inserted at the insistence of the radicals, shifted the indictment to the broad
political basis by charging Johnson with attempting to “bring into disgrace, ridicule, hatred, contempt, and
reproach the Congress of the United States.” Article 11 summarized the previous counts and also charged
Johnson with obstructing the enforcement of the Reconstruction Act of March 2, 1867.” (KELLY, Alfred H.,
HARBISON, Winfred A., BELZ, Herman. Op. cit., p. 342-343)
335 KELLY, Alfred H., HARBISON, Winfred A., BELZ, Herman. Op. cit., p. 343: “Early in the trial the
Senate voted 31 to 19 to permit the chief justice to settle all questions of law, evidence, and the like, unless
the Senate overruled him.”
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e do medo de alguns Senadores republicanos diante da eventual ascensão do presidente pro
tempore do Senado, Ben Wade.

Criado na Idade Média como forma da Câmara dos Comuns de acusar os

Ministros diante dos Lordes, não obstante pudesse ser usado contra qualquer súdito, caiu o

impeachment em desuso após seu uso contra Lorde Melville, em 1805, sendo substituído
pela moção de desconfiança, dada a responsabilidade do Gabinete perante o Parlamento. A

intenção do impeachment na Constituição dos Estados Unidos é claramente o de permitir
ao Congresso “restringir o chefe do executivo quando suas ações ameaçassem a segurança

da república ou a integridade da ordem constitucional”336, sendo impossível defender

qualquer opinião que tenha por fundamento a idéia de que o instituto não tenha natureza

política.

Do julgamento de Johnson, consolidou-se o entendimento de que o

impeachment requer uma violação de lei positiva, não podendo ser proposto sem um

substrato legal que o ampare. Nos Estados Unidos, basta essa ofensa genérica à lei, mas

não meras ofensas políticas, ainda que graves, enquanto no Brasil é requerido o

cometimento específico de um crime de responsabilidade, que deve ser tipificado como tal,

o que é feito pela Lei federal n.o 1.079/50, a qual reforça o caráter político do instituto, pois

as condutas nela prescritas não chegam a configurar condutas anti-sociais. Manoel

Gonçalves Ferreira Filho337, acerca desta lei, também entende que as figuras aí previstas

não chegam a ser crimes no sentido dado pela Ciência Penal ao termo, cuidando-se de

comportamentos politicamente indesejáveis. Para ele, o fundamento do impeachment na
sua substância é político, e na forma um crime em sentido formal.

4.4 As Cortes Constitucionais

Conforme Baracho, “a jurisdição é a função de declarar o direito aplicável aos

fatos, bem como é causa final e específica da atividade do judiciário”338, em cujo exercício

o Estado manifesta a sua soberania. Representa o Poder Judiciário hoje a superação da

336 KELLY, Alfred H., HARBISON, Winfred A., BELZ, Herman. Op. cit., p. 345: “… might restrain the
chief executive when his actions threatened the safety of the republic or the integrity of the constitutional
order.”
337 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 170.
338 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 75.
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autodefesa e da autocomposição, sem que se exclua a possibilidade de arbitramento – aliás,

pode-se mesmo dizer que a jurisdição é o arbitramento imposto pelo Estado, fazendo atuar

a vontade da lei.

Em virtude das questões que se apresentam diante do Judiciário, tornam-se

necessários diversos órgãos para o exercício da função jurisdicional, requerendo-se, por

exemplo, a pluralidade de graus de jurisdição e a existência de Tribunais especiais.

Destaca-se aí a exigência de uma jurisdição constitucional, “compreendida como a parte da

administração da justiça que tem como objeto específico matéria jurídico-constitucional de

um determinado Estado”339.

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo informa que são requeridos, para haver uma

jurisdição constitucional, a existência dos seguintes requisitos:

a) autêntica Constituição, que não pode ter nenhuma das características de
uma Carta outorgada pelo Executivo;

b) genuíno Estado de Direito, com Legislativo (unicameral ou bicameral),
não controlado pelo governo;

c) ambiente de liberdade total e plena igualdade entre os cidadãos, sem
discriminações ideológicas, de nenhuma espécie;

d) ausência de poderes e de magistratura irresponsáveis, exceção feita à
inviolabilidade parlamentar, mas protegida para evitar abusos;

e) desempenho de tal jurisdição por pessoas que gozem da mais absoluta
independência, do máximo de prestígio jurídico e moral;

f) respeito irrestrito de todos, governantes e governados, face às decisões
que pronunciam, sem prejuízo da responsabilidade que podem incorrer quem a
exerça.340

Não obstante não estejam presentes todas essas características no Brasil, o país

conta com uma jurisdição constitucional, a qual é exercida de forma difusa por todo o

Poder Judiciário e de forma concreta pelo Supremo Tribunal Federal, que, sob tal

perspectiva, assume papel similar a das Cortes Constitucionais européias.

No século XVIII, com a vitória das revoluções liberais, deu-se a situação de ser

o direito tido como o único capaz de manifestar e formar a vontade geral, o que se dava por

meio das leis aprovadas pelo Parlamento, sendo elas manifestações do consensus populi.
Efetivamente, a situação que se verificava era de que a soberania era mesmo do

Parlamento, e a soberania popular não passava de ficção, demorando décadas até adquirir

considerável força, o que, ainda hoje, infelizmente, não alcançou plenamente, como se nota

339 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 97.
340 Apud BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.
98.
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da atual crise enfrentada pela democracia representativa brasileira, urgindo a adoção de

uma democracia participativa.

Essas mesmas revoluções consagraram a teoria da tripartição de poderes de

Montesquieu - Legislativo, Executivo e Judiciário -, que, a princípio, pelo dogma da

separação absoluta de Poderes que se adotou, levou à supremacia do Parlamento na França,

inclusive como o mais importante órgão jurisdicional do país, levando bastante tempo para

modificação dessa rigidez, como mencionado. Não quer nos parecer que o referido

rigorismo da separação de poderes fosse a intenção original de Montesquieu, que via com

maus olhos a concentração deles nas mãos de uma só pessoa, afirmando que “tudo então

estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou o dos nobres, ou

o do povo, exercesse estes três poderes: o de criar as leis, o de executar as resoluções

públicas e o de julgar os crimes e as querelas dos particulares”341.

Além disso, há de se levar em consideração o sistema de freios e contrapesos

(checks and balances) anteriormente mencionado, que abarca as faculdades de estatuir
(ordenar por si ou corrigir o que outro ordenou) e de impedir (a de anular a resolução

tomada por qualquer outro). Daí o acerto de Gérson Marques, cuidando do Supremo

Tribunal Federal brasileiro, ao dizer que “no esquema de freios e contrapesos, o Supremo

tem a função essencial, ainda, de preservar e assegurar o respeito às instituições e as

competências dos organismos”342.

Conforme a melhor técnica legislativa, é na Constituição que se determina a

separação dos poderes, a repartição de competências, enfim, a organização do Estado.

Disso se percebe que a jurisdição constitucional é significativamente importante para o

princípio da separação de poderes, a fim de se manter um adequado equilíbrio entre eles.

Faz-se imprescindível a existência de um órgão que tenha por função precípua

tratar também de outras questões concernentes à Constituição, sem descuidar da separação

de poderes, tais como a convivência dos entes federados em países que adotam a forma

federal de organização. Aproveitamos o ensejo para fazer nossas as palavras de Hans

Kelsen, segundo o qual “é certamente no Estado Federal que a justiça constitucional

adquire a mais considerável importância. Não há nenhum exagero em asseverar que a idéia

341 MONSTESQUIEU. Op. cit., p. 166.
342 LIMA, Francisco Gérson Marques de. O Supremo Tribunal Federal na crise institucional brasileira
(Estudo de casos – abordagem interdisciplinar). Fortaleza: ABC, 2001, p. 35.
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política do Estado Federal343 só se realiza plenamente com a instituição de um tribunal

constitucional”344.

Na mesma linha, prega André Hauriou que:

Nesses Estados, o poder judicial desempenha um papel federal que aumenta
muito sua importância. Com efeito, os conflitos postos entre Estados
particulares, ou bem entre estes e o Estado central, não podem se regulamentar
por via diplomática, já que se trata de questões de Direito público interno; não
podem ser resolvidos por via administrativas, se o federalismo é autêntico345,
porque os Estados particulares não estão subordinados hierarquicamente ao
Estado central; devem ser regulamentados por via judicial; assim é como o
Tribunal Supremo dos Estados Unidos, verificando se os tribunais dos Estados
procuram impedir leis locais que contradigam a Constituição federal, exerce
sobre as ‘legislaturas’ dos Estados-membros um controle do federalismo.346

Embora tratando da concisa e genérica Constituição norte-americana, são

bastante atuais e universalmente aplicáveis as palavras do Chefe de Justiça Hughes, de que

“estamos sob a Constituição, mas a Constituição é o que os juizes dizem que ela é”347.

Analogamente, o que se mostrou bastante acertado na história dos Estados de Direito, a

Constituição enuncia direitos, mas estes são o que os juizes dizem, o que sintetiza

claramente a importância da jurisdição constitucional.

Parece indubitável que a jurisdição constitucional surgiu nos Estados Unidos.

Aliás, quando da Convenção constituinte norte-americana, Madison e Wilson tentaram

aprovar proposta “no sentido de outorgar aos juizes do Supremo o direito de julgar a

constitucionalidade dos atos do Congresso”348.

343 A propósito, Konrad Hesse diz que “O Tribunal Constitucional Federal é, diante de todos os órgãos
constitucionais restantes, um tribunal da federação, autônomo e independente (§ 1o da Lei sobre o Tribunal
Constitucional Federal).”, in Elementos de Direito constitucional da República Federal da Alemanha.
Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 487.
344 Hans Kelsen, apud BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um
direito constitucional de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da
legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 319.
345 Não quer parecer aqui que o autor esteja se referido à modalidade autêntica de federalismo, no qual cada
Estado conta com a mesma representação na Câmara Alta, e sim à autenticidade da forma federal.
346 HAURIOU, André. Derecho constitucional e instituciones políticas. Trad. castellana, adaptación y
apéndice sobre “el derecho constitucional y las instituciones políticas en España” de José Antonio González
Casanova. Barcelona: Ariel, 1971, p. 181: “En estos Estados, el poder judicial desempeña un papel federal
que aumenta mucho su importancia. En efecto, los conflictos planteados entre Estados particulares, o bien
entre éstos y el Estado central, no pueden reglamentarse por vía diplomática, ya que se trata de cuestiones de
Derecho público interno; no pueden ser resueltos por vía administrativa, si el federalismo es auténtico,
pórque los Estados particulares no están subordinados jerárquicamente al Estado central; deben ser
reglamentados por vía judicial; así es cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, verificando si los
tribunales de los Estados procuran impedir leyes locales que contradigan la Constitución federal, ejerce sobre
‘legislaturas’ de los Estados miembros un control de federalismo.”
347 FERGUSON, John H., MCHENRY, Dean E. Op. cit., 59: “We are under the Constitution, but the
Constitution is what the judges say it is.”
348 CLARK, Walter, apud BEARD, Charles A.Op. cit., p. 46.
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Embora rejeitada tal proposta, que nunca chegou a ser subscrita em nenhuma

de suas proposições por mais do que três Estados convencionais, a jurisdição

constitucional iniciou-se em 1803, por iniciativa do Juiz Marshall, da Suprema Corte, na

apreciação do caso Marbury v. Madison, assim resumido por Charles Beard:
O caso teve origem em um requerimento de Marbury à Suprema Côrte,
solicitando um mandamus que obrigasse o secretário de Estado, Madison, a
comissioná-lo juiz de Paz do Distrito de Colúmbia – cargo para o qual fôra
nomeado nos últimos dias da administração Adams. Ao assumir a presidência,
Mr. Jefferson, irritado com a sórdida precipitação dos federalistas em se apossar
do maior número possível de cargos públicos, recusou-se a comissionar
Marbury. Na primeira parte do parecer, Marshall discute se Marbury teria o
direito legal de exigir que lhe dessem posse, e se o remédio seria o mandamus.
As conclusões foram afirmativas, mas a concessão do mandamus foi denegada,
pois a autoridade conferida à Suprema Côrte pelo Ato Judiciário, de expedir
mandamus, não era autorizada, no caso, pela Constituição.349

Aí, entretanto, não se pode falar em controle concentrado de

constitucionalidade, pois a Suprema Corte pratica apenas o controle difuso, não sendo

assim uma Corte Constitucional, ou Tribunal Constitucional, expressão que busca abranger

exclusivamente os tribunais para criados tratar e “julgar autonomamente dois tipos de

questões: a) o controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos; b) os litígios

interorgânicos, entre órgãos e autoridades estatais, e entre unidades políticas”350.

Tocou a Kelsen351 dar o tom da criação dos Tribunais Constitucionais

europeus, pregando a necessidade de haverem Cortes para efetuar o controle concentrado

de constitucionalidade, orientação adotada pela Áustria, que instituiu o Tribunal

Constitucional em 1919, havendo Kelsen sido membro deste.

O grande paradigma de Corte Constitucional é, na atualidade, o Tribunal

Constitucional Federal alemão – status decorrente de sua autonomia e modo de escolha de
seus membros –, que muito contribuiu para a evolução jurídica da última metade do século

349 BEARD, Charles A.Op. cit., p. 115.
350 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Op. cit., p. 57.
351 A propósito, diz Kelsen que “a aplicação das regras constitucionais referentes à legislação só pode ser
garantida efetivamente se for confiada a outro órgão que não o corpo legislativo a tarefa de verificar se uma
lei é ou não constitucional e de anulá-la se – segundo a opinião desse órgão – ela for “inconstitucional”. Pode
existir um órgão especial para esse fim, por exemplo, um tribunal especial, um chamado “tribunal
constitucional”; ou o controle da constitucionalidade dos estatutos, a chamada “revisão judicial”, pode ser
conferido aos tribunais ordinários e, especialmente, à corte suprema. O órgão controlador pode ser capaz de
abolir completamente o estatuto “inconstitucional” de modo que ele não possa ser aplicado por algum outro
órgão. Se um tribunal ordinário tem competência para verificar a constitucionalidade de um estatuto, pode ser
que ele esteja autorizado apenas a se recusar a aplicá-lo no caso concreto em que o considera
inconstitucional, ao passo que outros órgãos permaneçam obrigados a aplicar o estatuto.” (KELSEN, Hans.
Op. cit., p. 226-227).
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XX, tendo também uma limitada participação na direção do Estado superior352. Diga-se

que ele atende àquelas condições referidas acima para se considerar um Tribunal como

uma Corte Constitucional.

O Bundesverfassungsgericht conta com autonomia organizacional, sendo sua
administração independente, não subordinado a nenhum Ministério; tem orçamento

próprio, autônomo; seus membros não são qualificados como funcionários, sendo que “a

situação jurídica de seus juízes é regulada desviantemente daquela dos juízes restantes”353.

Outro ponto importante a ser observado, e que será digno de comentário

quando nos referirmos ao Supremo Tribunal Federal, é o da composição do Tribunal

Constitucional Federal, que se estrutura em dois Senados, cada qual com 8 membros, todos

elegíveis para o Parlamento Federal e aptos para a judicatura nos termos do Estatuto da

Magistratura alemã, não podendo pertencer ao Bundesrat354, ao Bundestag355, ao Governo
federal nem aos órgãos estaduais correspondentes.

A Corte Constitucional alemã é composta por juizes federais e outros

membros, sendo 3 integrantes de cada Senado eleitos “entre o número dos juizes nos

tribunais superiores da federação”356, devendo todos ter pelo menos 40 anos de idade,

exercendo o cargo pelo período máximo de doze anos, ou até o limite de 68 anos, quando a

aposentadoria é compulsória. Finalmente, exige-se dos membros do Tribunal que tenham

declarado por escrito sua disposição em ser seu membro, e lhes é vedado o exercício

conjunto de qualquer outra atividade com sua função judicial, salvo a de professor

universitário de Direito.

A única influência que o Legislativo tem sobre o Tribunal Constitucional é

verificada quando da eleição de seus membros, metade pelo Parlamento Federal, metade

pelo Conselho Federal. A eleição por este é direta, e por aquele, indireta, mediante uma

comissão eleitoral de doze de seus membros, eleita pelo próprio Parlamento em

conformidade com as regras da eleição proporcional. Em ambos os casos, exige-se a

maioria de dois terços para a eleição, sendo que “o Presidente do Tribunal Constitucional e

352 Conforme HESSE, Konrad. Op. cit., p. 487.
353 HESSE, Konrad. Op. cit., p. 488.
354 Casa legislativa alemã equivalente ao Senado, doravante denominada Conselho Federal.
355 Casa legislativa alemã equivalente à Câmara dos deputados, doravante denominada Parlamento Federal.
356 HESSE, Konrad. Op. cit., p. 488.
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seu vice são eleitos em alternância pelo Parlamento Federal e pelo Conselho Federal”357,

cada qual pertencendo a um Senado diferente.

Resumidamente, o Tribunal Constitucional Federal é competente para tratar

dos conflitos juridicamente estatal-federais (conflitos federativos); dos conflitos entre

órgãos estatais; controle de normas, abstrato ou concreto358, entre outras.

O Supremo Tribunal federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro,

sendo composto por 11 Ministros vitalícios, escolhidos entre cidadãos brasileiros natos de

mais de 35 e menos de 65 anos de idade, dotados de notável saber jurídico e reputação

ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do

Senado Federal.

Pelo critério de legalidade, tal forma de constituição do Supremo Tribunal

Federal não é reprovável, pois foi decidida pelo Poder Constituinte Originário, isto é,

formalmente, nada há que se dizer, pois prescrita em lei (Constituição). Do ponto de vista

da legitimidade, porém, que é político, relativo à aceitação de algo como válido pela

comunidade, o que supera a simples legalidade359, a composição do STF não pode ser

tomada como exemplo. O modo da escolha de seus membros compromete não apenas a

sua legitimidade, mas também sua independência e credibilidade. Assim é que são válidas

as palavras de Bonavides:

Com efeito, a independência, a credibilidade e a legitimidade da justiça
constitucional no Brasil começou de ser alvo de graves reparos, que giram ao
redor de dois pontos cruciais: a indicação e nomeação dos ministros do Supremo
Tribunal Federal pelo Presidente da República e a necessidade de desmembrar
do Poder Judiciário a Corte de Justiça que, por mandamento constitucional,
exerce o papel de guarda da Constituição, e logo transformá-la em tribunal
constitucional segundo o modelo austríaco.360

Necessário dizer-se que a noção de legalidade como legitimidade veio da

Revolução Francesa, e está hoje completamente abandonada, pois imporia como legítimo

qualquer conteúdo legal, independentemente da aceitação dos destinatários da norma.

Tanto é assim que, ao defenderem os seus direitos, as pessoas o assinalam como legítimo, e

357 HESSE, Konrad. Op. cit., p. 489.
358 Nesta hipótese, restringe-se a reprovar as normas jurídicas.
359 De acordo com Carl Schmitt, in Teologia política. Tradução de Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del
Rey, 2006, p. 142, “na terminologia atual, legitimidade tem significado jurídico, legalidade, significado
legal”.
360 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional
de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 330.
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não como legal361. Daí, é de se sugerir que se caracterize “uma justificação através de um

conhecimento ‘legal’ e acentuado racionalmente (p. 313) não como legitimidade, mas

como legalidade, ou seja, em vista à sua severa inviolabilidade da ‘lei’ que não permite

exceções ou rompimentos”362.

O rol de competências do STF é imenso, estando inserto nos Art. 102 e 103-A,

CF/88, abrangendo notoriamente lides interindividuais, fazendo ele parte da estrutura

recursal comum, sendo essa extensão de suas atribuições a razão fundamental da lerdeza de

seus julgados (ou da maioria deles, ao menos), desnaturando sua natureza pretendida de

Corte Constitucional. Dizer isto não implica não ter o Supremo a condição de órgão

constitucional, qualidade para a qual, conforme ensina Luís Afonso Heck,

é necessário que:

a) a sua constituição se de por meio da própria Constituição

b) as suas competências estejam estabelecidas na Constituição

c) compartilhe, em forma decisiva, da formação política global do Estado363

Notório, pois, que o Supremo Tribunal Federal coroa o sistema judiciário

brasileiro, que é do tipo hierárquico, estruturando-se de forma piramidal, composto por

profissionais de carreira, concentrando-se nos tribunais funções recursais e administrativas,

havendo critérios técnicos de julgamento e sendo fartos os recursos disponíveis às partes,

inclusive para se alcançar a jurisdição do STF.

Em vez de cumprir a função para a qual efetivamente deveria se destinar, o

Supremo Tribunal Federal representa mais uma instância recursal. Baseado em profundo

estudo teórico e pesquisa de campo, Gérson Marques de Lima acentua que “as ações sobre

controle de constitucionalidade (em tese), os conflitos interorgânicos, as questões

federativas, o disciplinamento dos poderes, são em escala infinitamente inferior”364.

Discorrendo sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos no tocante à restrição

da possibilidade de a ela apelar, o Professor Bernard Schwartz corrobora enfaticamente o

361 SCHMITT, Carl. Op. cit. p. 142: “Quem hoje acentua ter direito e que suas prerrogativas são justificadas,
normalmente utiliza a palavra legítimo e não legal, mesmo que tenha criado seu fundamento jurídico através
de uma lei por ele mesmo promulgada e domine todas as condições da possibilidade de uma lei – consenso,
opinião pública, controle dos fatores do processo legislativo -, de forma que sua legitimação/atribuição de
poder possa ser, também cientificamente, chamada de uma real auto-legitimação”.
362 SCHMITT, Carl. Op. cit. p. 141.
363 HECK, Luís Afonso. O Tribunal Constitucional Federal e o desenvolvimento dos princípios
constitucionais: contributo para uma compreensão da jurisdição constitucional federal alemã. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 1995, p. 102
364 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Op. cit., p. 57.
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que expressamos, no sentido de evitar que o Supremo Tribunal Federal seja mera corte de

apelação, descuidando das mais importantes questões constitucionais para se ocupar

apenas de conflitos não constitucionais:

A Corte Suprema federal, como se tem frisado, é quase inteiramente um tribunal
de apelação. A necessidade de tal tribunal central no vértice do sistema judiciário
para unificar a lei interpretada e aplicada pelos tribunais inferiores parece clara.
Ao mesmo tempo, num país tão grande como os Estados Unidos, o direito de
apelar para o mais alto tribunal deve ser restrito, do contrário o tribunal se verá
assoberbado com tantas apelações que não disporá de tempo suficiente para
resolvê-las. Se se permitisse que os litigantes particulares apelassem para a Corte
Suprema toda vez que assim o desejassem, os casos seriam tão numerosos que o
tribunal não poderia resolvê-los com a rapidez necessária. O resultado disso seria
que alguns casos de importância geral teriam a sua decisão indevidamente
protelada, enquanto o tribunal desperdiçaria o seu tempo em casos de pouca
importância.365

Dieter Grim lembra que “a separação entre direito e política no nível da

aplicação do direito é uma separação institucional”366, servindo para impedir influências

sobre o Judiciário por parte dos partidos políticos e dos órgãos públicos decisórios.

Logicamente é possível que a aplicação do Direito possa levar a resultados que não sejam

politicamente desejados, ocasião em que estes “podem ser corrigidos no futuro por uma

reforma da norma, mas não por influência sobre processos correntes, ficando assim,

excluídas influências políticas externas sobre a aplicação do direito”367.

É de se dizer, todavia, que as decisões de uma Corte Constitucional devem ser

políticas, pois referentes aos próprios fundamentos do Estado, a um controle dos demais

poderes – ao que se lembra inexistir poder (isto é, função) estatal apolítico –, mas nunca

meramente políticas, que são aquelas que o Judiciário não poderia conhecer, resolúveis por

critérios de natureza não jurídica368. Nesse tocante, com muita propriedade, diz Willis

Santiago Guerra Filho:

Um verdadeira Corte Constitucional, nos moldes europeus, é um poder com
atribuições não só jurídicas, mas também assumidamente políticas, órgão
constitucional independente dos demais poderes, inclusive do Poder Judiciário

365 SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1966, p. 175-176.
366 GRIM, Dieter. Constituição e política. Tradução de Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey,
2006, p. 14.
367 GRIM, Dieter.Op. cit. p. 14-15.
368 A propósito da não-apreciação, pelo Poder Judiciário, de questões políticas, diz Bernard Schwartz, in Op.
cit., p. 194, que: “A relutância dos tribunais americanos em tratar dessas chamadas “questões políticas” é,
deve-se notar, partilhada pelos tribunais dos países de Direito Consuetudinário desde tempos remotos. Em
1460, o Duque de York moveu um processo para que ele fosse declarado como legítimo herdeiro do trono.
Mas os juizes decidiram que “não ousavam entrar no trato de tal questão pois compete ao senhor de sangue
real e dono dessas terras tomar conhecimento e intrometer-se em tais assuntos”. Desde essa época, os
tribunais anglo-americanos se têm recusado a exercer jurisdição em casos em que percebem que o exercício
do poder judiciário é inadequado.”
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“ordinário” ocupando-se exclusivamente da tarefa de fazer cumprir a
Constituição, e formado democraticamente com juristas de reconhecida
excelência teórica, que cumprem um mandato.369

O Supremo Tribunal Federal, porém, ao longo dos anos, prolata sentenças

meramente políticas, ao sabor das conveniências do Executivo – como, por exemplo, ao

esvaziar o mandado de injunção e ao dizer ser constitucional a cobrança dos inativos. Do

mesmo modo, o Supremo não pode ser neutro – argumento que usa para que os legítimos

reclamos da população sejam verdadeiras preces mudas a ouvidos surdos – e sim

imparcial, o que não se verifica na espécie, sendo sua atuação, geralmente, em prol do

Governo.

Os juizes brasileiros não são eleitos como em outros países, nem prestam

contas à população (accountability), apesar da publicidade e da necessidade de

fundamentação das decisões judiciais. A estrutura institucional brasileira desestimula-os a

combater os abusos do Poder Público, pois os magistrados sempre se encontram receosos

de perseguição ou desejosos de agradar para obter acesso aos Tribunais.

Há alguns pontos positivos, como a circunstância de o acesso à magistratura

em geral ocorrer por concurso público, criando de certa forma uma meritocracia – que só

não é plena em face da exclusão social que impossibilita às pessoas terem oportunidades

menos desiguais no certame, ou mesmo de participar, por não terem tido como cursar uma

faculdade de Direito – que confere alguma legitimidade ao Judiciário. Verdade é que há

muitas decisões ‘corajosas’ – melhor seria dizer ‘justas’, mas, diante do quadro atual, o

adjetivo se aplica –, especialmente no primeiro grau de jurisdição, mas elas não são a

regra, embora tenham proliferado ante a nova geração de juízes, recém-saídos dos bancos

escolares.

Quanto ao Supremo Tribunal Federal, fica patente a sua ilegitimidade, em

especial pelo modo de escolha de seus membros, apontados e nomeados pelo Presidente da

República – requerendo apenas a chancela do Senado –, que se converte ele mesmo no Juiz

Constitucional Mor, ainda que por via indireta. Na esteira da nomeação, vêm os

julgamentos meramente políticos, o distanciamento dos legítimos anseios populares,

inclusive de proteção contra o Poder Público, tudo corroborando a falta de legitimidade do

Supremo Tribunal Federal.

369 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 4 ed. São Paulo:
RCS, 2005, p. 12-14.
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Triste perceber que o sentimento de gratidão, para dizer o menos, conduza a

atuação dos julgadores do STF, que deveriam notar que, diante de sua vitaliciedade, não

necessitam se submeter aos desejos presidenciais para sua manutenção no cargo, e que, se

assim não fosse, jamais deveriam aceitá-lo, sob pena de perda da própria dignidade

enquanto seres pensantes, de opinião própria.

O mesmo raciocínio aplica-se aos membros dos Tribunais em geral, que, na

quase totalidade, também são indicados pelo Poder Executivo, sendo cabíveis as mesmas

críticas tecidas quanto ao Supremo Tribunal Federal acerca de sua ilegitimidade. Seria

falacioso imaginar que todas as indicações se legitimam tão-somente por serem previstas

constitucionalmente, o que implicaria confundir legitimidade com legalidade, apenas

estando esta qualificada por ser a Constituição a lei em foco.

Finalmente, além da sua falta de legitimidade, resta claro diante de todo o

exposto, principalmente quando se confronta o que seja uma Corte Constitucional e o fato

de estar o STF na estrutura recursal comum, que não é possível caracterizá-lo como um

Tribunal Constitucional nos moldes existentes na Europa, não obstante seja um órgão

constitucional. Na realidade, ele é apenas uma instância recursal – a mais elevada do Brasil

– que acumula a função de guardião da Constituição, sendo predominante a quantidade de

processos referentes às lides interindividuais370 e ínfima a daqueles que tocam

verdadeiramente a uma Corte Constitucional.

4.5 Comentários sobre a natureza da União

A União, por sua vez, não é um Estado, nem o poderia ser. Qualquer visão

neste sentido é equivocada. Ela apenas representa o Estado federal. Basta que percebamos

que, sem os denominados Estados-membros, o Estado federal, de per se, não se converteria
em um Estado soberano. Ele careceria de território, pois todo aquele território que se diz

federal só o é por permissivo dos Estados, quando da formação do Estado federal, por

entenderem ser o mais adequado para o conjunto, para o interesse geral, do que nada

impediria os Estados de recuperarem o dito território. A exceção fica por conta dos

370 A propósito, LIMA, Francisco Gérson Marques de. Op. cit., p. 64.
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Territórios federais originários, quer dizer, daqueles que não foram criados à custa dos

Estados-membros, exemplo que a expansão para o oeste nos Estados Unidos oferece. Nada

muda, porém, ainda que tais Territórios não se emancipem nem sejam absorvidos pelos

anteriores Estados-membros, compondo o território de um Estado unitário encabeçado pelo

antigo Estado federal. Isto porque, se ocorrer a secessão em um Estado federal, o que é

conceitualmente inconcebível, o mesmo se extingue, ainda que possa surgir outra

Federação em seu lugar, a qual será sua sucessora em direitos e obrigações, caso haja uma

relação de continuidade.

Quanto à população, esta, da mesma forma, ainda que situada em área federal,

reverteria em benefício do Estado do qual se separou, por ser uma questão de Direito. Nada

impediria que os Estados permitissem que a União conservasse os territórios e a população

nele viventes, mas neste caso a formação de um novo Estado daquilo que era

essencialmente federal no Estado anterior se apenas por concessão dos Estados ditos

membros, o que não invalida nosso posicionamento, mas apenas o reforça.

O mesmo divisamos ao tratar de Estados antes unitários e que depois se

transformaram em federais, como é o caso brasileiro. Neste sentido, o Estado unitário, por

sua vontade, converteu-se em federal, dando origem a diversos Estados, e se manteve

como o Estado federal, total, e não como a União, ficção que então se cria. O território dos

Estados-membros tornou-se deles por doação do outrora Estado unitário, que se reduziu

por assim desejar, e esta tem caráter irrevogável, já que não se cuida de doação submetida

a condição resolutiva, salvo se de outro modo dispuser a válida legislação pertinente. Essa

condição, porém, invalidaria o raciocínio, pois se o poder central pudesse desfazer os

Estados-membros, estar-se-ia na verdade diante de um Estado unitário, ainda que

altamente descentralizado.

A questão, portanto, não é de que o Estado federal não possuiria soberania sem

os Estados-membros. O ponto é que, sem eles, não haveria território nem população. Uma

vez que a soberania se exerce sobre pessoas, sem estas, sequer se há de cogitar em

soberania.

Não é impossível, deixemos claro, que um Estado federal se converta em

unitário. Desconsideramos, prima facie, as revoluções, pois não pretendemos nos ater, com
a profundidade requerida, às mudanças políticas pela força. Daí ser possível, se esta for a
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vontade juridicamente válida das partes envolvidas, que um Estado federal se converta em

unitário.

A Constituição Federal não é a Constituição da União, mas a Carta que rege o

Estado Federal, entendido este em seu sentido teórico como a reunião dos Estados, que

para o criarem, abdicam de sua soberania, ao menos quanto ao aspecto externo. A

terminologia Constituição “federal” decorre do simples fato de ser a Carta que rege um

Estado do tipo federal, porque, a rigor, melhor seria denominá-la simplesmente

Constituição Estatal, mas esta apresentaria o mesmo inconveniente lingüístico aos leigos

que levou a denominar os Estados de “Estados-membros”. Evite-se a propensão natural a

tratar dela como se fosse uma Constituição nacional, pois os termos Nação e Estado não

devem ser confundidos, engano honesto cometido por muitos.

O fato de a União ser uma pessoa jurídica de Direito Público Interno não muda

o fato de que a Constituição Federal não é uma Constituição própria dela. Se fosse assim,

por que tratar dos temas pertinentes aos Estados, e não apenas aqueles exclusivamente de

interesse do Governo Geral? A União é uma ficção jurídica necessária para o exercício das

atribuições pertinentes ao Estado Federal, visto como um todo. Eis que a União exerce o

Governo, em sentido amplo, do Estado federal, mas não se confunde com este, sendo

apenas o instrumento por meio do qual ele se materializa. Sua existência, portanto, é uma

necessidade, já que todo fim requer um meio para sua consecução.

Isto leva a uma indagação interessante: é a União um ente federado?

Poder-se-ia dizer que a participação da União para formar a vontade nacional

acontece pelo exercício do poder de sanção ou de veto que é conferido ao Chefe de Estado,

configurando assim a lei de participação, que aliada à lei de autonomia, auto-evidente à

União na medida em que representa o Estado Federal, implicariam no reconhecimento de

seu status de ente federado.
Esta explicação, porém, não é de todo convincente.

A União, assim entendemos, prescinde da lei de autonomia, já que ela

representa o próprio Estado total, sem se confundir com este, e não há que se querer ou

conceber que o todo seja uma parte dele mesmo, isto é, que a União seja autônoma em

relação ao Estado federal, mas se pode dizer que ela é autônoma em virtude dessa

representação, pois todo Estado soberano é, por pressuposição, autônomo; a União
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participa da formação da vontade nacional não pelo papel do Chefe de Estado, pois sua

sanção só é possível nos projetos de lei aprovados pelos representantes do povo e dos

Estados, e seu veto por eles pode ser derrubado, do que não se torna essa sua potestade um

elemento essencial para as leis, sendo apenas adjetiva, não obstante com papel

proeminente, mas por poder exercê-la, na medida em que representa o Estado federal. Mais

importante, a Câmara dos Deputados e o Senado federal são órgãos da Federação, a qual a

União representa, pertencendo, portanto, consoante a ficção jurídica, à União.

Quer parecer que a melhor visão sobre o Estado federal é aquela bem retratada

por K. C. Wheare, segundo a qual nessa forma de organização política há uma repartição

de competências entre o Poder Central e os Poderes Estaduais, havendo Governos

independentes nas respectivas esferas. Não há hierarquia entre o Governo central e os

estaduais, isto é, entre a União – o que se diz, repita-se, apenas enquanto a União

representa o Estado federal total – e os Estados-membros. Cada qual atua dentro de sua

esfera de competência, sem subordinação.

Daí que a União é um ente federado por excelência, também congregando as

leis de autonomia e participação. Dessa conclusão, surgiria uma contradição. Se os entes

federados são os que compõem o Estado federal, como pode a União ser um deles, já que

ela representa o próprio todo? Essa contradição é aparente, pois a União, repita-se, é mera

ficção jurídica que viabiliza o Estado total, o que torna possível que ela seja um ente

federado.
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5 OS ESTADOS AUTONÔMICO E REGIONAL

5.1 O Estado autonômico Espanhol

5.1.1 Breve digressão histórica

Com as invasões bárbaras, a região da Espanha foi dominada pelos visigodos,

tendo sido o último rei bárbaro Roderico, que em 711 foi vencido pelos mulçumanos. O

domínio dos mouros se estendeu até o século XV, considerando-se encerrado com a

conquista de Granada em 1492. Nesse período, surgiram diversos reinos, como, por

exemplo, os de Castela, Leão, Navarra, Galícia e Aragão, dando-se a unificação de todos

eles com o casamento de Isabel, de Castela, e Fernando de Aragão, conhecidos como os

‘reis católicos’. Rigorosamente, a esse tempo, a Espanha nada mais era que uma União

Real de vários reinos, não se falando em “Rei de Espanha, senão Rei de Castela e de Leão,

de Aragão, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valência, de Galícia, de Maiorca, de

Sevilha, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, dos Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, das

ilhas Canárias e Conde de Barcelona, Senhor de Vizcaya e de Molina”371, passando

posteriormente a uma monarquia absolutista.

Por muito tempo, não houve conflitos de secessão e se mantiveram respeitadas

as tradições e regimes jurídicos diversos. Essa situação se modificou no ano de 1640,

quando a Generalidade da Catalunha foi proclamada uma República, e na busca do auxílio

francês, foi nomeado Luis XIII Conde de Barcelona, e com sua morte, Luis XIV foi feito

Vice-rei da Catalunha. Iniciou-se uma guerra que durou doze anos, e, com a paz dos

Pirineus, de 1659, parte da Catalunha foi anexada pela França. O conflito foi retomado no

reinado de Carlos II, conquistando Luis XIV Barcelona em 1697 e novamente se tornando

Vice-rei. Pela paz de Ryswick, porém, a França reconhece que a Catalunha é da Espanha.

Esse caso, relatado por Laureano López Rodó372, Professor de Direito Administrativo da

371 BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978, p.
133: “(...) Rey de España, sino Rey de Castilla y de León, de Aragón, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras,
de Gibraltar, de las islas Canarias y Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina.”
372 In LÓPEZ RODÓ, Laureano. Aspectos administrativos del regionalismo. Revista de Administración
Pública. México, n. 38, p. 45-58, abr./jun. 1979, p 45.
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Universidade de Madri, permite observar a existência de aspirações à uma existência

individual de partes da Espanha.

A subida ao trono da dinastia dos Bourbons com Felipe V levou a um

incremento da centralização na Espanha, à semelhança do modelo francês, inclusive com a

abolição dos Foros. Quando Napoleão impôs aos espanhóis seu irmão, José, como rei, este

cuidou de dividir a Espanha em trinta e oito prefeituras. A Constituição de Cádiz, de 1812,

enumerou os reinos e províncias que formavam a Espanha; em 1822, o território foi

dividido em 52 províncias, “que apagou os limites e a nomenclatura dos Reinos e

Senhorios”373, e, em 1833, em 49. Com retificações e a divisão das Canárias em duas

províncias, mantém-se até hoje essa divisão, que fora feita por Javier de Burgos.

Praticamente todas as províncias foram submetidas a um regime administrativo único,

marcando a Espanha como um Estado unitário.

Houve um breve hiato na história espanhola em que se implantou o

federalismo, afastando assim o unitarismo vigente. Isto se deu em 1873-1874, com a I

República, mas, diante dos ódios regionais, ele apenas levou a Espanha ao caos,

fracassando as idéias federalistas de Pi y Margall.

As críticas à uniformidade administrativa e o desfazimento das unidades

históricas que compunham a Espanha deram margem a diversos projetos legislativos

pertinentes à administração local. Em 1884, Romero Robledo propôs um projeto

descentralizador de reforma administrativa, prevendo as Regiões como grupos de

Municípios, e, em 1891, Silvela apresenta um projeto “que reconhece a região como
agrupamento de províncias com um mesmo marco histórico e cultural”374.

Entre outros motivos, o crescimento das reivindicações nacionalistas da

Catalunha levou ao golpe de 1923, conduzido pelo general Primo de Rivera e encorajado

pelo rei Alfonso XII. Nesse período, foi aprovado o Estatuto provincial de 1925, que

previa as regiões ao modo do projeto de Robledo, um conjunto de Municípios, mas

nenhuma foi constituída.

A ditadura chegou ao fim em 1931, mesmo ano em que se depôs o rei e se

redigiu uma nova Constituição para a Espanha, inaugurando a II República. A nova Carta

373 LÓPEZ RODÓ, Laureano. Op. cit., p 46: “(...) que borró los límites y la nomenclatura de los Reinos y
Señoríos.”
374 LÓPEZ RODÓ, Laureano. Op. cit, p. 47: “(...) que reconoce la región como agrupación de provincias
con un mismo marco histórico y natural.”
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inaugurou uma forma de Estado desconhecida até então, o Estado integral, prevendo as

Regiões como integrantes do Estado espanhol. Afastaram-se pretensões federalistas, pois o

federalismo “é solução política inadequadas à infra-estrutura geográfico-social da Espanha,

que está integrada por regiões e não por Estados”375. Efetivamente, o Estado integral

espanhol se constituía em um Estado regional, tal como a Itália que emergiu da

Constituição de 1947.

Durante a vigência da Constituição espanhola de 1931, apenas uma lei

mencionou as Regiões, indicando as províncias que lhes compunham. Essa lei, de 14 de

junho de 1933, era pertinente ao Tribunal de Garantias Constitucionais, e mencionava 15

Regiões. Mesmo assim, houve duas experiências autonômicas nesse período – a Catalunha

e o País basco. O Estatuto de autonomia da Catalunha foi promulgado em 15 de setembro

de 1932, tornando-a uma Região autônoma, “regida pela Generalidade de Catalunha,

dotada de um Parlamento legislativo próprio, de um Conselho Executivo (Governo) e um

Tribunal de Cassação”376. Rapidamente as divergências conduziram à declaração de

independência catalã, em 6 de outubro de 1934, implicando atuação militar por parte do

Governo sediado em Madri, que rapidamente subjugou a Generalidade. Na seqüência, o

Legislativo espanhol restringiu a autonomia da Região, derrogando-se o Estatuto na Guerra

Civil, com a conquista de Lérida, em 5 de abril de 1938. No caso do País basco, seu

Estatuto de autonomia só foi promulgado em outubro de 1936, durante a Guerra Civil, e

sua derrogação ocorre em 19 de junho de 1937, quando Bilbao é conquistada.

O Estatuto de autonomia devia ser proposto pela Região e aprovado pelo

Parlamento espanhol, conforme a Constituição de 1931. Ele se constituía uma lei sui
generis, tendo “a originalidade de não ser nem uma lei constitucional, por não emanar do
órgão constituinte espanhol, nem uma lei ordinário, pois o Parlamento não poder criar um

Estatuto sem a adesão da Região”377. Com a vitória de Franco, porém, as pretensões

375 BADÍA, Juan Ferrando. Estudios de ciencia politica y de teoria constitucional. 3 ed. Madrid: Tecnos,
1988, p. 400: “(...) es solución politica inadecuada a la infraestructura geosocial de España, que está integrada
por regiones y no por Estados.”
376 LÓPEZ RODÓ, Laureano. Op. cit, p. 48: “(...) regida por la Generalidad de Cataluña, dotada de un
Parlamento legislativo proprio, de un Consejo Ejecutivo (Gobierno) y un Tribunal de Casación.”
377 BURDEAU, Georges. Traité de science politique. 3 ed. Tome II: L’État – La formation de l’État. La
nation, l’autorité, le consentement. – L’institutionnalisation du Pouvoir. – Théorie de la puissance d’Etat: le
souverain, les gouvernants, la puissance publique. – Les formes d’Etats: la décentralisation, le régionalisme,
le fédéralisme. – Le Commonwealth, l’organisation de l’Europe. Paris: Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1980, p. 409: “(...) l’originalité de n’être ni une loi constitutionnelle, car il n’émane pas de
l’organe constituant espagnol, ni une loi ordinaire, car le Parlement ne pouvait pas créer un Statut sans
l’adhésion de la Région.”
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autonômicas tiveram de ser adiadas e, inclusive, a Lei de Bases de Regime Local de 1945

não permitiu mais as Regiões.

Em 1967, a Lei Orgânica do Estado permitiu a criação de divisões territoriais

que não as províncias, mas não se referiu especificamente às Regiões. A lei do Plano de

Desenvolvimento Econômico-social de 1972, por sua vez, permite a criação de

grupamentos de províncias, e Lei de Bases de Regime Local de 1975 autoriza a

constituição de entes regionais e regula os grupamentos provinciais com personalidade

jurídica. Finalmente, com a Constituição de 1978, são reconhecidas e institucionalizadas as

Comunidades Autônomas, constituindo-se a Espanha em Estado autonômico.

O princípio das nacionalidades estatui que a cada Nação deve corresponder um

Estado, mas dentro deste é possível a existência de áreas que comungam de “um grau de

consciência que define a seus membros como um grupo humano unitário, com um

distintivo sentimento de identidade cultural”378, ou seja, as Regiões. Isto é verificável ao se

observar as diferenças culturais existentes entre o Nordeste e o Sul do Brasil, evidentes

mesmo na diferença de sotaques, sem qualquer prejuízo da composição de uma única

nacionalidade, a brasileira.

As diferenças culturais entre as Regiões, aliadas a uma centralização excessiva

do poder político que priva as diversas unidades culturais de um mínimo de autonomia,

porém, podem ensejar tensões separatistas dentro dessas comunidades, especialmente se

possuírem uma história de autodeterminação, caso da Espanha. Justamente como forma de

contornar tal possibilidade, permitindo uma convivência harmoniosa entre todas as

Regiões e assim conservando a unidade nacional, é que a Constituição espanhola de 1978

pugnou pela criação de um Estado autonômico, original no sentido de conferir uma

autonomia mais ampla às Regiões que o modelo estabelecido pela Carta de 1931 e do que

o que vigeu na Itália desde a Constituição de 1947 até as reformas constitucionais

ocorridas nos últimos anos.

378 BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978, p.
146: “(...) un grado de conciencia que define a sus miembros como un grupo humano unitario, con un
distintivo sentimiento de identidad cultural.”
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5.1.2 Do conceito de Comunidades Autônomas

A divisão da Espanha em províncias foi demasiadamente artificial, fruto da

imposição de um modelo organizacional elaborado segundo a realidade histórico-

institucional de um Estado diverso, a saber, a França. Em conformidade com o modelo

francês, as províncias jamais poderiam gozar de autonomia, podendo, quando muito dispor

de autarquia, sendo assim meras unidades administrativas.

Esse estado de coisas não se prestava adequadamente à situação espanhola,

decorrente da união de várias regiões acostumadas a instituições e regramentos próprios,

dando ensejo a anseios autonomistas e mesmo separatistas. A intenção de se manter a

unidade da Espanha, amparada na fé católica, na Coroa e em um passado comum de

glórias, não seria suficiente para conter a insatisfação decorrente da completa centralização

do poder político em Madrid, que afligia especialmente as identidades históricas catalã,

basca e galega. A fórmula federalista também não se prestava à Espanha, tendo se

mostrado um inconveniente durante a I República. A solução encontrada, de se constituir

Comunidades Autônomas, serviu para a manutenção de único Estado, acalmando os

ânimos separatistas, sem implicar um federalismo artificial.

De acordo com o Art. 143.1 da Constituição de 1978, que estabelece

genericamente os entes territoriais que podem aceder à autonomia, as províncias que sejam

limítrofes e tenham características históricas, culturais e econômicas comuns, bem como os

territórios insulares e as províncias com identidade regional histórica, podem obter o auto-

governo e se constituir em Comunidades Autônomas, o que fazem seguindo a via prevista

no artigo 143.2, denominada ordinária. Além dessa via, há a privilegiada, constante das

Disposições Transitórias da Constituição e aplicável àqueles territórios que no passado já

haviam aprovado projetos de Estatutos de Autonomia e que ao tempo da promulgação da

Carta Maior contavam com regimes provisórios de autonomia; a via do procedimento

agravado, constante do artigo 151, que faz uma série de exigências; a via anormal do artigo

144, em que a atuação das Cortes Gerais na formação de Comunidades Autônomas assume

uma maior relevância, entre outras379. Patente, pois, que as Comunidades Autonômicas são

formadas cada qual pelas regiões históricas da Espanha, que comungam de laços

particulares que as individualizam. Isto não implica necessariamente que as pessoas que as

379 Vide tópico pertinente ao processo autonômico.
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compõem também não comunguem laços com os membros das outras Comunidades

Autônomas, pois se assim o fosse não se poderia jamais falar em Nação espanhola, contra-

senso óbvio de per se.
As Comunidades Autônomas não se confundem com os Departamentos,

Províncias ou Prefeituras de um Estado unitário, pois estes têm natureza administrativa,

ainda que lhe seja atribuído algum poder legislativo, pois esse é revogável por ato

unilateral do poder central, enquanto aquelas são dotadas da potestade legislativa por

determinação da Constituição, promovendo assim uma descentralização não apenas

administrativa. É verdade que o Estatuto de Autonomia requer a aprovação das Cortes

Gerais e é uma norma integrante do ordenamento jurídico do Estado espanhol, mas, uma

vez aprovado, só poderá ser modificado de acordo com os procedimentos nele mesmo

previstos, requerendo ainda a aprovação da alteração por lei orgânica elaborada pelas

Cortes Gerais, se seguido o procedimento do artigo 143 para a formação da Comunidade

Autônoma, ou com o referendo dos eleitores inscritos nos censos correspondentes, se

seguido o procedimento do artigo 151. Deste modo, ao contrário do que se dá com as

unidades territoriais de um Estado unitário, a mera vontade do poder central não tem o

condão de revogar ou alterar o Estatuto uma vez que ele seja aprovado, ficando a reboque

também da própria norma aprovada, a qual fora proposta pela Comunidade Autônoma.

O Estatuto de Autonomia delimita o território da Comunidade Autônoma, isto

é, o seu âmbito de atuação territorial, especifica seu nome em conformidade com sua

identidade histórica, traz também o nome, organização e sede das instituições autônomas

próprias e indica as competências que assume nos termos constitucionais, bem como as

bases para a transferência dos serviços que a elas correspondam. É no artigo 148.1 no qual

se prevêem as matérias sobre as quais a Comunidade Autônoma poderá ter competência

legislativa, a saber:

1. Organização de suas instituições de auto-governo.

2. As alterações dos limites municipais compreendidos em seu território e, em
geral, as funções que correspondam à Administração do Estado sobre as
Corporações locais e cuja transferência autorize a legislação sobre Regime
Local.

3. Ordenação do território, urbanismo e habitação.

4. As obras públicas de interesse da Comunidade Autônoma em seu próprio
território.

5. As ferrovias e estradas cujos itinerários se estenda integralmente no território
da Comunidade Autônoma y, nos mesmos limites, o transporte desenvolvido por
estes meios ou por cabo.
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6. Os portos de abrigo, os portos e aeroportos desportivos e, em geral, os que não
desenvolvam atividades comerciais.

7. A agricultura e pecuária, de acordo com a ordenação geral da economia.

8. Os montes e aproveitamentos florestais.

9. A gestão em matéria de proteção do meio ambiente.

10. Os projetos, construção e exploração dos aproveitamentos hidráulicos, canais
e regadios de interesse da comunidade autônoma; as águas minerais e termais.

11. A pesca em águas interiores, o marisqueio, a aqüicultura, a caça e a pesca
fluvial.

12. Férias interiores.

13. O fomento do desenvolvimento econômico da Comunidade Autônoma
dentro dos objetivos marcados pela política econômica nacional.

14. O artesanato.

15. Museus, bibliotecas e conservatórios de música de interesse para a
Comunidade Autônoma.

16. Patrimônio monumental de interesse da Comunidade Autônoma.

17. O fomento da cultura, da pesquisa e, em seu caso, do ensino da língua da
Comunidade Autônoma.

18. Promoção e ordenação do turismo em seu âmbito territorial.

19. Promoção do desporto e da adequada utilização do ócio.

20. Assistência social.

21. Saúde e higiene.

22. A vigilância e proteção de seus edifícios e instalações. A coordenação e
demais faculdades em relação com as polícias locais nos limites que estabeleça
uma lei orgânica.380

A potestade legislativa de que são dotadas as Comunidades Autônomas é

representativa de sua autonomia, mas esta não se confunde com a autonomia existente nos

380 “[Artículo 148.1: Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:] 1.
Organización de sus instituciones de autogobierno. 2. Las alteraciones de los términos municipales
comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado
sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 3.
Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma
en su propio territorio. 5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el
territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios
o por cable. 6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no
desarrollen actividades comerciales. 7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la
economía. 8. Los montes y aprovechamiento forestales. 9. La gestión en materia de protección del medio
ambiente. 10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales. 11. La pesca en aguas
interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12. Ferias interiores. 13. El fomento del
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política
económica nacional. 14. La artesanía. 15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la
Comunidad Autónoma. 16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 17. El fomento
de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 18.
Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19. Promoción del deporte y de la adecuada
utilización del ocio. 20. Asistencia social. 21. Sanidad e higiene. 22. La vigilancia y protección de sus
edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los
términos que establezca una ley orgánica.”
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Estados-membros de uma Federação. A principal diferença está em que a autonomia das

unidades federadas abarca o poder de elaborarem suas Constituições, sem qualquer

intervenção ou necessidade de sanção do Legislativo federal, ainda que subordinadas a

ditames erigidos na Constituição Federal. Aqui, qualquer controle quanto às Constituições

estaduais por parte do poder central se opera a posteriori, não havendo necessidade de
sanção prévia. Em havendo uma inconstitucionalidade das normas constitucionais dos

Estados-membros, ela será declarada posteriormente à sua promulgação, sem qualquer

controle prévio pela Federação. Já as Comunidades Autônomas têm seus Estatutos

dependentes da aprovação das Cortes Gerais espanholas, ou seja, há uma atuação prévia do

poder central, o que não impede o controle posterior de constitucionalidade por parte do

Tribunal Constitucional, se for o caso. Dessa sutil diferença, importante na etapa de criação

do Estatuto de Autonomia, verifica-se que as Comunidades Autônomas também não têm o

caráter de Estados por não serem dotadas de poder de dominação jurídico-político

integralmente próprio, pois ele depende de ato do poder central.

Aliás, a Constituição da Espanha não reconhece de forma expressa a

competência legislativa das Comunidades Autônomas, tal como seria natural se o fizesse

em relação aos Estados-membros de uma Federação, embora deva ser frisado que o Senado

espanhol conta com a participação de representantes delas. A função legislativa

autonômica, porém, é facilmente constatada em diversas passagens do Texto

Constitucional, como no caso do artigo 152.1, ao dizer que a organização institucional

autonômica se baseará em uma Assembléia Legislativa, além de um Conselho de Governo

e um Tribunal Superior de Justiça.

Há que se ver também que em um Estado federal a organização territorial do

Estado é definida na própria Constituição federal, que já estabelece por completo a

potestade alocada a cada ente federado, o que se mantém válido mesmo nas Cartas que

autorizam a delegação legislativa. Por sua vez, no Estado autonômico espanhol, a estrutura

do Estado não é completamente definida pela Constituição, mas sim com base nela, pois “o

Poder Constituinte remitia ao Poder Estatuente a concreção da estrutura descentralizada
do Estado que a Constituição possibilitava mas não definia”381, diversamente do que ocorre

em uma Federação.

381 ROYO, Javier Peréz. Hablando en prosa sin saberlo: reflexiones sobre la articulación territorial del
Estado en la Constitución española de 1978, in GARZA, José María Serna de la (coord.). Federalismo y
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Feitas estas considerações, há que se tomar por correta a definição de

Comunidade Autônoma conferida em Juan Ferrando Badía, que diz se cuidar ela de “uma
entidade pública e territorial dotada de capacidade de auto-governo e de autonomia
legislativa”382, sendo desprovida de autonomia constitucional.

Diante da autonomia legislativa, importa distinguir os tipos distintos de

competência legislativa atribuídas às Comunidades Autônomas. A primeira delas é a

competência exclusiva, que podem assumir quanto à maioria das matérias enumeradas no

artigo 148.1, há pouco transcritas, com exceção de algumas como a saúde, a qual também é

atribuída para o Estado. Melhor exprimindo, que as Autonomias podem assumir quanto às

matérias que não foram expressamente atribuídas com exclusividade ao Estado pelo artigo

149.1, segundo o que dispõe artigo 149.3, abarcando assim aquelas do artigo 148.1. Nesse

caso, uma vez que assumam tais competências em virtude de seus Estatutos de Autonomia,

a legislação das Comunidades Autônomas prevalecerá, em seus respectivos territórios,

sobre a legislação estatal correspondente. A redação constitucional não outorga a

exclusividade dessas competências às Comunidades Autônomas, apenas autoriza que a

obtenham, de acordo com seus Estatutos, do que há uma dependência para isso das Cortes

Gerais, decorrendo a exclusividade de uma negociação entre o poder central e as

Autonomias.

A exclusividade da competência por parte da Comunidade Autônoma não a

desobriga de observar os preceitos constitucionais, assaz demonstrado que autonomia não

se confunde com soberania. Por mais ampla que seja a autonomia conferida pelo Estatuto,

ela se subordina à Constituição, entendendo o Tribunal Constitucional “que o Estado não

pode se ver privado do exercício de suas competências exclusivas pela existência de uma

competência, ainda que também seja exclusiva, de uma Comunidade Autônoma”383.

O segundo tipo de competências legislativas de que são dotadas as Autonomias

são as complementares. A teor do artigo 150.1, existirá esse tipo de competência quando as

Cortes Gerais, em matérias do âmbito do Estado – enumeradas no artigo 149.1 – e por

regionalismo: memoria del VII congreso iberoamericano de derecho constitucional. México: UNAM –
Instituto de investigaciones jurídicas, 2002, p. 419: “El Poder Constituyente remitía ao Poder Estatuyente la
concreción de la estructura descentralizada del Estado que la Constitución posibilitaba pero no definía.”
382 BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado autonomico. Madrid: Tecnos, [s.d.],
p. 252: “Una entidad pública y territorial dotada de capacidad de autogobierno y de autonomía legislativa.”
383 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit., p. 961-962: “(...) que el Estado no puede verse privado del
ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también sea exclusiva,
de una Comunidad Autónoma.”
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intermédio de uma lei marco, atribuírem a todas ou a algumas das Comunidades

Autônomas a faculdade de ditar para si mesmas normas legislativas, as quais deverão ser

redigidas sob pressupostos fundamentais estabelecidos pela legislação do Estado.

É possível se traçar um paralelo entre a competência legislativa complementar

das Comunidades Autônomas com a competência concorrente que se verifica no Estado

federal brasileiro. No caso deste, a União se limita a estabelecer normas gerais, enquanto

os Estados-membros legislam quanto aos pormenores, havendo matérias especificamente

afeitas a esse tipo de repartição de competências. Na Espanha, a Constituição não

estabelece matérias em que há a concorrência entre Estado e Autonomias, mas autoriza que

as Cortes Gerais permitam às Comunidades Autônomas pormenorizar a legislação estatal.

A concorrência se estabelece em matérias da competência estatal, ou seja, é possível de

ocorrer em relação às matérias enumeradas como de competência exclusiva do Estado.

Óbvio, então, que o sentido de ‘exclusividade’ não é o mesmo daquele pugnado pela

doutrina brasileira, segundo a qual competência exclusiva é aquela que pode ser exercida

tão-somente pelo ente a qual foi atribuída, sem possibilidade de delegação ou

complementaridade.

É com suporte na nomenclatura utilizada pela doutrina brasileira que se

vislumbra ainda a possibilidade de se falar em competências delegadas no âmbito das

Comunidades Autônomas. O artigo 150.2 prevê que o Estado possa transferir ou delegar às

Autonomias faculdades que sejam correspondentes a matéria de titularidade estatal que por

sua própria natureza sejam suscetíveis de transferência, por meio de lei orgânica, na qual se

estabelecerá a transferência de recursos financeiros correspondente e as formas de controle

reservadas ao Estado384. Aí a Constituição não se referiu expressamente a competências

legislativas, mas, não havendo proibição para tanto, pode-se entender ser possível a

delegação de competências legislativas e administrativas para as Comunidades Autônomas.

A competência complementar requer pressupostos fundamentais estabelecidos

em legislação estatal, ao passo que a competência delegada não faz tal exigência, embora

nada impeça que os controles que a lei delegante pode atribuir ao Estado na prática não se

convertam em pressupostos. Essa distinção que se faz entre esses tipos de competência é

384 “Artículo 150.2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley
Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de
medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.”
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procedida com base nos conceitos utilizados pelo Direito Constitucional brasileiro, nem

sempre idêntico aos da literatura especializada estrangeira385.

Há ainda a competência legislativa integrativa, a qual “se diferencia da

competência complementar, não já por uma diversa estrutura, senão por uma diferença de
grau, com relação à medida em que os princípios legislativos estatais circunscrevem a

potestade legislativa das entidades autônomas”386. Assim, no caso da competência

integrativa, a legislação estatal condiciona mais fortemente as normas autonômicas, não

estabelecendo apenas pressupostos fundamentais, mas efetivamente disciplinando a

matéria, restando espaço apenas normas subsidiárias. Estas podem ser de dois tipos, quais

sejam, as normas de atuação, que detalham as normas estatais e estabelecem os

procedimentos administrativos aplicáveis, e as normas de integração, reguladoras das

matérias que as leis estatais não tenham regulamentado de forma expressa. As normas de

integração se assemelham ao exercício do poder regulamentar, mas dele diferem por se

cuidar de leis em sentido formal.

Em diversos pontos do artigo 149.1, a competência exclusiva atribuída ao

Estado é para a elaboração de bases, quer dizer, de normas básicas, que servem tanto como

critério de uniformização da legislação em todo o território espanhol, quanto como limite à

atuação das Comunidades Autônomas, que podem se arvorar de competências correlatas

que não sejam básicas em seus Estatutos de Autonomia. A definição do que seja básico

segue o princípio da preferência de lei, isto é, a definição do básico será preferencialmente

feita por lei estatal, admitindo-se, todavia, que normas infra-legais integrem a legislação

básica. Se, porventura, a determinação legal do que seja básico for detalhada ao ponto de

não deixar espaço para a atuação legislativa das Comunidades Autônomas quanto a essa

matéria, não se estará diante apenas de bases, mas do próprio regramento do tema.

Com a fixação das bases é que se estabelecem as competências de

desenvolvimento legislativo, as quais “não são apenas as que se qualificam de tais nos

385 Por exemplo, Mónaco e Consacchi se referem à legislação delegada para o que se denominou acima de
legislação complementar das Comunidades Autônomas, bem como o tipo de competência estatuída pelo
artigo 150.2 da Constituição espanhola é denominado também de complementar por Badía tal qual a do
artigo 150.1. Ambas as opiniões cf. BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado
autonomico. Madrid: Tecnos, [s.d.], p. 310.
386 BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado autonomico. Madrid: Tecnos, [s.d],
p. 313-314: “(...) se diferencia de la competencia complementaria, no ya por una diversa estructura, sino por
una diferencia de grado, con relación a la medida en que los principios legislativos estatales circunscriben la
potestad legislativa de las entidades autónomas.”
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Estatutos, senão também todas aquelas que resultam de uma partilha da função legislativa,

de maneira que o Estado retém a competência para fixar os princípios gerais e comuns de

uma matéria”387. Essas competências não dependem de uma atribuição prévia por parte do

Estado, como no caso da competência complementar do artigo 150.1, que pressupõe uma

lei marco, nem de uma delegação por parte dele, mas apenas de leis comuns que se prestem

à fixação das bases. Não deixam, todavia, de apresentar uma relação de

complementaridade para com a legislação estatal, a qual não se confunde com a existente

entre regulamento e lei, ainda que as normas de desenvolvimento legislativo possuam

caráter infra-legal.

Nesse âmbito de competências legislativas das Comunidades Autônomas, é

necessário se verificar as relações de prevalência e supletividade que se dão entre suas

normas e aquelas emanadas do Estado espanhol. Como já constatado e à semelhança do

que ocorre em um Estado federal, a Constituição determina as competências legislativas do

poder central e das Comunidades Autônomas – estas também em conformidade com seus

respectivos Estatutos de Autonomia. A Carta espanhola de 1978 traz em seu artigo 149.3 o

princípio da prevalência do Direito estatal, segundo o qual, em caso de conflito entre uma

norma do Estado e outra de uma Comunidade Autônoma, prevalecerá aquela em tudo o

que não esteja atribuído à competência exclusiva da Comunidade Autônoma.

Esse princípio também se assemelha à noção desenvolvida quanto às

Federações, conhecida como ‘Bundesrecht bricht Landesrecht’, isto é, o Direito federal
derroga o dos Estados-membros. Essa expressão deve ser entendida adequadamente, pois

não é sempre que a legislação federal terá essa prevalência. Isto dependerá da repartição de

competências constante da Constituição. Se a matéria for por ela de atribuição do Estado-

membro, a norma federal é inconstitucional, e assim não prevalecerá, sendo a recíproca

verdadeira. Mutatis mutandis, é o que se dá no Estado Autonômico, e é a partir dessa
consideração que se deve entender o princípio da prevalência, só aplicável no caso de ser

possível a elaboração de duas normas válidas, uma pelo Estado, outra pela Comunidade

Autônoma.

Desta forma, é de se reiterar que se a matéria se encontrar na competência ao

mesmo tempo do Estado e da Comunidade Autônoma, a norma emanada pelo poder central

387 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit., p. 976: “(...) no son sólo las que se califican de tales en los
Estatutos, sino también todas aquellas que resultan de una compartición de la función legislativa, de manera
que el Estado retiene la competencia para fijar los principios generales y comunes de una materia.”
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prevalecerá, servindo o princípio da prevalência como critério hermenêutico “de solução

de conflitos normativos que opera mediante a hierarquização das normas enfrentadas”388, e

não como regra de repartição de competências.

Obviamente, no caso do artigo 150.1, em que se autorizam as Cortes Gerais –

nas matérias de competência do Estado – a atribuir a uma Comunidade Autônoma a

faculdade de elaborar normas legislativas dentro do marco dos princípios, bases e diretrizes

estabelecidos em lei estatal, não se faz necessária a aplicação do princípio de prevalência.

Nesse caso, sequer há verdadeiramente um conflito de normas com a mesma competência,

pois toca somente ao Estado fixar os princípios, bases e diretrizes daquilo que é de sua

competência.

No mencionado artigo 149.3, consta ainda a regra de supletividade do Direito

estatal. De acordo com esta, o Direito emanado do Estado é supletivo de uma lacuna

existente no Direito das Comunidades Autonômicas, o que implica reconhecer sua

existência mesmo em matérias da competência exclusiva das Autonomias. O paradoxo da

constatação da existência e validez de normas estatais quando o caso é de competência

atribuída exclusivamente às Autonomias é aparente. Uma vez que os Estatutos de

Autonomia são distintos para cada Comunidade Autônoma, outorgando-lhes assim

competências diferentes, além de entrarem em vigor em momentos diversos, justifica-se a

regra de supletividade. Além disso, ela serve como regra de integração do ordenamento

jurídico, de modo que eventuais lacunas constantes da legislação autonômica sejam

preenchidas de forma homogênea em todo o território espanhol. Assim, a norma estatal em

matéria de competência autonômica exclusiva continua valendo no território de uma

Comunidade Autônoma no que não contrariar as normas desta.

A regra de supletividade, todavia, não implica a aplicação imediata do Direito

estatal para a integração dos ordenamentos jurídicos autonômicos, pois “toda lacuna em

um ordenamento territorial deve buscar preencher-se mediante um processo hermenêutico

de integração que atenda ao Direito próprio da Comunidade de que se trate”389, somente

após o que ela deve ser aplicada. Ela também requer que haja uma correspondência entre o

Direito estatal e o autonômico, tendo o Tribunal Constitucional negado a supletividade do

388 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit., p. 943: “(...) de resolución de conflictos normativos que opera
mediante la jerarquización de las normas enfrentadas.”
389 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit., p. 947: “Toda laguna en un ordenamiento territorial debe
intentar rellernarse mediante un proceso hermenéutico de integración que atienda al Derecho proprio de la
Comunidad de que se trate.”
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regulamento do Congresso dos Deputados em relação ao regulamento do Parlamento

basco, no sentido de não ser possível estender aos membros deste a imunidade conferida

aos daquele, por não ter sido ela prevista no Estatuto de Autonomia390.

Nem toda omissão legislativa significa uma lacuna do ordenamento jurídico.

Em alguns casos, dá-se o simples silêncio da lei, que pode ter sido pretendido pelo

legislador. Aí não há o que ser suplementado. Karl Larenz, com bastante propriedade,

pontua que

a modo de exemplo, o facto de não conter qualquer disposição sobre a
propriedade da casa de morada (no sentido actual), não foi uma lacuna do
Código Civil na sua formulação originária. É que o legislador do BGB não quis
admitir um tal direito real especial sobre uma casa ou uma parte do edifício, que
em princípio lhe não era desconhecido, por razões da disposição das relações
jurídicas sobre bens imóveis e, por isso, intencionalmente não incluiu na lei
disposições a esse respeito. Foi necessário por esse motivo uma lei própria, pela
qual foram modificada algumas das regras do Código Civil, para introduzir a
propriedade da casa de morada como instituto jurídico na ordem jurídica vigente.
A nova criação ou reintrodução deste instituto na nossa ordem jurídica pela via
do desenvolvimento judicial do Direito não teria sido admissível porque a lei,
precisamente neste aspecto, não continha <<lacunas>>. Por outro lado, existem
casos para os quais a lei contém, por certo, uma regra aplicável segundo cada
possível sentido literal e aos quais, contudo, esta regra não se ajusta segundo o
seu sentido e escopo. A regra legal carece aqui de uma restrição não contida na
lei e não compatível com o sentido literal possível, cuja ausência pode
igualmente considerar-se uma <<lacuna>>. <<Lacuna>> e <<silêncio da lei>>
não são, portanto, pura e simplesmente o mesmo.391

Por sua vez, o artigo 150.3 prevê a existências das leis de harmonização, que

têm por escopo conciliar as normas das Comunidades Autônomas quando o interesse geral

o exigir, mesmo em matérias de competência delas, cabendo às Cortes Gerais, por decisão

de maioria absoluta de cada Casa, decidir pela sua necessidade. Essas leis de harmonização

afetam mesmo as competências exclusivas das Comunidades Autônomas, e aí reside uma

diferença em relação às leis marco. Estas habilitam as Comunidades Autonômicas a certas

competências, dando azo à competência complementar, ao passo que as leis de

harmonização não conferem competências às Autonomias, servindo apenas como elemento

uniformizador das normas por elas emanadas, abarcando aquelas decorrentes de suas

competências exclusivas.

390 Cf. SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit., p. 947.
391 LARENZ, Karl.Metodologia da ciência do Direito. 2 ed. Tradução de José Lamego e revisão de Ana de
Freitas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 448.
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5.1.3 Dos princípios reitores do Estado autonômico espanhol

O Estado autonômico espanhol se pauta por diversos princípios, que servem

para caracterizar sua peculiar forma de organização. Os dois principais sãos os da unidade

e o da autonomia, tendo aquele uma prevalência sobre este. Há ainda outros princípios de

importância capital, pois também servem para conformar o Estado espanhol e as relações

entre seus componentes, destacando-se o da igualdade e o da solidariedade.

De acordo com o princípio da unidade, a Espanha compõe um só Estado, sendo

formada por única Nação, independentemente do grau de autonomia que se concedam às

Comunidades Autônomas, pelo que não se incluiu no Texto Constitucional, a par de

proposição apresentada nesse sentido pelo constituinte Letamendía, a expressão

‘autodeterminação’, que se aplicaria às Nações componentes do Estado espanhol.

A supressão do Direito de autodeterminação no Texto Constitucional não tem

motivação apenas ideológica. Ao contrário, a razão de ser de tal opção do constituinte é,

sobretudo, prática. Como mencionado anteriormente, a autodeterminação de uma Nação

implica necessariamente uma faculdade de que ela dispõe de se organizar em um Estado

próprio. Reconhecer a existência de Nações dotadas da faculdade de autodeterminação

significaria dar margem a reivindicações de independência, principalmente por parte dos

bascos e catalães.

A proposta de inclusão da autodeterminação feita pelo constituinte basco

Letamendía se traduziria na possibilidade de obtenção da independência pelas Nações de

forma pacífica, por meio de referendos, que poderiam ser propostos a cada Legislatura. A

esperteza da idéia de renovação a cada Legislatura da possibilidade de se fazer o referendo

de independência em tudo se assemelha ao ditado popular de que ‘água mole em pedra

dura tanto bate até que fura’. Tomando por base a lição de Renan de Nação como

plebiscito cotidiano, “o que propunha o senhor Letamendía é articular processualmente

esse plebiscito, se não diariamente, sim ao menos cada quatro anos”392, o que

eventualmente conduziria ao resultado por ele desejado.

392 NAVARRO, Francisco Gonzales. España, nación de naciones: el moderno federalismo. Pamplona:
Ediciones Universidad de Navarra, 1993, p. 214: “(...) lo que propronía el señor Letamendía es articular
procesalmente ese plebiscito, si no diariamente, sí al menos cada cuatro años.”
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Ao final, prevaleceu o desejo de unidade nacional da Espanha, não se

utilizando o termo ‘Nações’, mas sim ‘nacionalidades’. Porém, a inclusão no Art. 2º. da

Constituição espanhola desse vocábulo não pode em momento algum ser interpretado de

forma literal, como ‘Nação’, pois seria o mesmo que reconhecer, diante da realidade

histórico-jurídica européia, o direito de as diversas ‘nacionalidades’ que comporiam a

Espanha de terem cada qual seu próprio Estado. Em assim sendo, já que não compõe a

Espanha um Estado federal, seria possível dizer que ela é um Estado ao menos

federalizador, pois as Regiões teriam a natural e constitucional propensão a se converterem

em Estados, realizando assim na prática o princípio das nacionalidades. Isto, no entanto,

não corresponde à realidade nem à intenção dos constituintes espanhóis.

Nesse contexto, chegou o deputado Arias Salgado a se referir à utilização de

Nação no sentido histórico-cultural, oposto ao de Nação-Estado. Não obstante, esse termo

se identifica na literatura especializada com o conceito de Região393, do que não haveria

qualquer diferença prática ou sentido em o artigo 2º usar os dois termos ao mesmo tempo.

Seria possível, todavia, constatar uma analogia das ‘nacionalidades’ da Constituição

espanhola com as Regiões especiais italianas e as ‘regiões’ com as Regiões comuns,

diferenciando-se as ‘nacionalidades’ das ‘regiões’ em conformidade com o maior ou

menor grau de autonomia, sem haver distinção qualitativa entre os termos, a teor do artigo

138.2 da Constituição da Espanha394-395.

Os primeiros anos da novel Constituição levaram a uma interpretação

diferenciadora, que se dá no sentido dessa última opinião acerca da diferença do grau de

autonomia, maior para as nacionalidades e menor para as regiões. Assim, foram aprovados

os Estatutos do País basco e da Catalunha e tramitava o da Galícia já em 1979, a partir do

que “o governo da nação tomou a decisão de que todos os demais territórios do Estado, isto

é, as regiões se constituiriam em comunidades autônomas pela via prevista no artigo 143
da Constituição, sem precisar em absoluto que é que isto ia significar para o exercício do

393 Cf. BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado autonomico. Madrid: Tecnos,
[s.d], p. 248.
394 “Artículo 138. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán
implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.”
395 Cf. BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado autonomico. Madrid: Tecnos,
[s.d.], p. 250.
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direito à autonomia das mencionadas regiões”396, aparentando que esta seria de jaez mais

administrativo, o que se coadunaria melhor com a idéia de simples desconcentração.

Diante da iniciativa autonômica da Andaluzia tomada conforme o artigo 151 da

Constituição, isto é, para o exercício de autonomia à semelhança das ‘nacionalidades’, essa

interpretação foi abandonada, mesmo fracassando ali o referendo exigido pela

Constituição. Não havia mais como se postular a autonomia apenas para as

‘nacionalidades’. Ela havia de ser extensível a todas as Regiões da Espanha. Daí

decorreram os Pactos Autonômicos de 1981, que estabeleceram quais viriam a ser as

Comunidades Autônomas, todas tendo natureza política e se organizando

institucionalmente à semelhança das nacionalidades, e fixou o prazo de 1º de fevereiro de

1983 para o fim do processo autonômico; e os Pactos de 1982, pelos quais se acordou em

ampliar o teto de competências das regiões para obter uma equiparação às

nacionalidades397.

A melhor interpretação, portanto, é aquela que identifica o termo

‘nacionalidades’ do artigo 2º. da Constituição espanhola com a idéia das nacionalidades

históricas, isto é, com os catalães, bascos e galegos, e não com a idéia de Nação.

Outrossim, inexiste qualquer diferença, do ponto de vista jurídico, na qualificação como

nacionalidade ou como Região para a Constituição espanhola.

O constituinte reconheceu, como não poderia deixar de fazê-lo, a existência de

uma Nação espanhola, única e indissolúvel, fundamento da Constituição. Não poderia

deixar de ser assim, já que a Espanha como um todo se presta a exemplo da lição de

Renan. Isto não impede os ímpetos separatistas de comunidades dotadas de laços

particulares, que lhes confere certa individualidade, como a basca. A rigor, é possível se

verificar na história brasileira uma relação entre o anseio separatista e a falta de autonomia,

como bem faz prova a própria independência brasileira, que se consumou diante do desejo

das Cortes portuguesas de reduzir novamente o Brasil à situação de colônia. A verdade é

que a liberdade, uma vez experimentada, não se quer abandonada. À exceção da questão

catalã, os primeiros séculos da existência da Espanha não assistiram a movimentos

396 ROYO, Javier Peréz. Op. cit., p. 420: “(...) el gobierno de la nación tomó la decisión de que todos los
demás territorios del Estado, esto es, las regiones se constituyeran en comunidades autónomas por la vía
prevista en el artículo 143 de la Constitución, sin precisar en absoluto qué es lo que ello iba a suponer para el
ejercicio del derecho a la autonomía de las mencionadas regiones...”
397 Cf. ROYO, Javier Peréz.Op. cit., p. 421-422.
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separatistas, pois havia o respeito pela autoridade central quanto às peculiaridades locais,

inclusive com a manutenção de seus regimes jurídicos públicos.

Nas últimas décadas, a Região basca demonstrou ser aquela na qual atualmente

existe um sentimento separatista mais forte. Essa Região é composta pelas províncias de

Alava, Guipúzcoa e Vizcaya, reclamando ainda o território de Navarra, que historicamente

lhe pertenceria. É interessante observar que quando da centralização levada a cabo pela

Dinastia de Bourbon, com a ascensão de Felipe V, “suprimiu-se o Direito público da

Catalunha, Aragão, Valencia e Maiorca e se respeitou, em contrapartida, o de Navarra,

Vizcaya, Alava e Guipúzcoa”398, o que certamente colaborou para a manutenção de um

sentimento de individualidade.

Por sua vez, o princípio da autonomia tem liga-se à descentralização do poder

político. Dentro da dicotomia entre Estado unitário e Federação, a autonomia se relaciona

apenas aos Estados federais, especificamente aos Estados-membros que componham uma

Federação, o que decorre de sua potestade legislativa de iure proprio, conferida
diretamente pela Constituição federal, e também do seu poder de elaborar suas

Constituições. As unidades territoriais do Estado unitário podem ser dotadas apenas de

autarquia, quer dizer, de auto-administração. Mesmo quando se lhes confere o poder de

criar legislação, este é precário, pois revogável por determinação do Estado.

No caso da Espanha, essa dicotomia se revela imprecisa, mesmo porque o

Estado Autonômico pode ser visto como uma espécie de Estado Regional, o qual, repita-se,

encontra-se a meio caminho do Estado unitário e do Federal. Recapitulando o exposto

anteriormente, as Comunidades Autônomas são investidas de autonomia, mas em menor

grau do que os Estados-membros de uma Federação, como ficou claro do modo pelo qual

adquirem as suas competências legislativas, carecendo ainda de poder constituinte. Outro

motivo para se chegar a essa constatação é encontrado nas normas de harmonização, que

permitem ao Legislativo estatal interferir em matérias de competência das Comunidades

Autônomas, o que não seria admissível em uma Federação.

Justamente por esse motivo, Badía diferencia os conceitos de autarquia,

autonomia e Estado-membro399. A autarquia exerce em nome próprio um poder

398 LÓPEZ RODÓ, Laureano. Op. cit., p. 46: “Se suprimió el Derecho público de Cataluña, Aragón,
Valencia y Mallorca y se respetó, en cambio, el de Navarra, Vizcaya, Alava y Guipúzcoa.”
399 Cf. BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978,
p. 165-169.
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administrativo tal qual o do Estado, executando leis deste, na persecução de finalidades

públicas, aparecendo em Estados unitários descentralizados; característica do Estado

regional, a autonomia implica em competências legislativas, sem perder de vista que as

entidades autônomas fazem parte de um Estado, tendo suas leis de se coadunarem com

este, e exercem poder regulamentar em relação às próprias leis; já os Estados-membros tem

autonomia legislativa e constitucional, aparecendo nos Estados federais.

A participação das Comunidades Autônomas na elaboração de seus Estatutos

de Autonomia não pode ser vista como um poder constituinte, pois, mesmo quanto aos

Estados-membros de uma Federação, em que se diz ser o poder constituinte subordinado

aos ditames da Constituição Federal, ele não admite controles prévios, como o fazem as

Cortes Gerais na Espanha. Qualquer controle dos atos de um poder constitucional derivado

que não seja feito por ele próprio deve ser posterior à feitura da Constituição, sob pena de

ele não ser mais derivado, e sim dirigido.

No artigo 137 da Constituição espanhola, diz-se que o Estado se organiza

territorialmente em Municípios, províncias e nas Comunidades Autônomas que se

constituam, todos gozando de autonomia para a gestão de seus interesses. Obviamente, o

sentido do termo ‘autonomia’ utilizado pelo constituinte espanhol não foi técnico, pois, a

rigor, apenas as Comunidades Autônomas são dotadas de autonomia. Tanto é assim, que as

disposições pertinentes especificamente aos Municípios e às províncias constantes do

Título VIII – ‘Da organização territorial do Estado’ – se encontram apenas nos três artigos

do Capítulo II – ‘Da administração local’ –, sendo que o artigo 141.1 deixa claro serem as

províncias divisões territoriais para o cumprimento das atividades do Estado. Aos

Municípios e províncias, por conseguinte, toca apenas a autonomia administrativa,

expressão imprópria representativa da idéia de autarquia. Partindo da projeção à realidade

espanhola de um esquema no qual expõe parâmetros para aferição do grau de autonomia400

maior ou menor de uma organização pública, chega Francisco Navarro às seguintes

conclusões:

– Nas entidades estatais autônomas e nos organismos autônomos se dá
normalmente somente uma minoração dos controles que sobre elas se exercem,
ainda que às vezes tenham também potestade regulamentar;

– Nas corporações locais, junto a essa minoração dos controles por parte do
Estado ou, em seu caso, da Comunidade Autônoma correspondente, dá-se a
potestade regulamentar e a direção política eleitoralmente legitimada.

400 Autonomia em sentido amplo, inclusive a ‘autonomia administrativa’.
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– Nas Comunidades Autônomas, ademais da minoração do controle pelo Estado,
concorre a potestade regulamentar, a direção política eleitoralmente legitimada e
a potestade legislativa.401

A autonomia que se confere às Comunidades Autônomas em momento algum

pode prejudicar o princípio de unidade, de forma que a ele se subordina. Deste modo, antes

de se propugnar pela autonomia, prefere a Constituição espanhola a unidade nacional. Na

sentença 4/1981, o Tribunal Constitucional foi enfático ao dizer que “dado que cada

organização territorial dotada de autonomia é uma parte do todo, em nenhum caso o
princípio de autonomia pode se opor ao de unidade, senão que é precisamente dentro deste
onde alcança seu verdadeiro sentido, como expressa o artigo 2º. da Constituição”402.

Uma vez que se confira autonomia a um ente, qualquer que seja ele, é preciso

que haja algum controle sobre este, sem o qual ele poderá exceder de sua autonomia, o

mesmo valendo quanto às Comunidades Autônomas. O constituinte espanhol atentou a

essa questão, prevendo no artigo 153 as formas de se exercer controle sobre a atividade dos

órgãos das Comunidades Autônomas. Esse controle caberá ao Tribunal Constitucional,

quanto à constitucionalidade das disposições normativas autonômicas com força de lei; ao

Governo central, ouvido previamente o Conselho do Estado, a respeito das competências

delegadas nos termos do artigo 150.2; à jurisdição contencioso-administrativa, no que

tange à administração autônoma e suas normas regulamentares; e ao Tribunal de Contas,

sobre o econômico e orçamentário.

O princípio da igualdade se encontra positivado em diversas partes da

Constituição da Espanha, como o artigo 1º.1 e o 14, no qual é elevado a categoria de

direito fundamental, entre outros. Cediço dizer que a igualdade não pode ser entendida de

forma literal, sem quaisquer balizamentos, tratando-se todos exatamente da mesma forma.

Rigorosamente, a maior desigualdade que se pode praticar é pretender que sejam todos

iguais. A verdadeira igualdade pressupõe o reconhecimento das diferenças que existem

401 NAVARRO, Francisco Gonzales. Op. cit., p. 221: “– En las entidades estatales autónomas y en los
organismo autónomos se da normalmente sólo una minoración de los controles que sobre ellas se ejercen,
aunque a veces tienen también potestad reglamentaria. – En las corporaciones locales, junto a esa minoración
de los controles por parte del Estado o, en su caso, de la Comunidade autónoma correspondiente, se da la
potestad reglamentaria y la dirección política electoralmente legitimada. – En las Comunidades autónomas,
además de la minoración del control por el Estado, concurre la potestad reglamentaria, la dirección política
electoralmente legitimada y la potestad legislativa.”
402 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit., p. 870: “(...) dado que cada organización territorial dotada de
autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino
que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2.º de la
Constitución.”
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entre as partes consideradas, do que se resume a igualdade em um trato igual aos iguais e

desigual aos desiguais, tomando por lastro as condições existentes.

Em se tomando a acepção literal da igualdade, não se poderia jamais admitir

Estatutos de Autonomia distintos para cada uma das Comunidades Autônomas, nem

formas diversas para a formação delas. A igualdade se confundiria com uniformidade, e as

peculiaridades locais seriam desconsideradas por completo. A cláusula do artigo 139.1, de

que todos os espanhóis têm os mesmos direitos e obrigações em qualquer parte do

território, deve ser entendida no sentido de haver um mínimo de igualdade, e não uma

igualdade absoluta. Desta feita, deve-se entender que a igualdade constitucionalmente

prevista “se traduz basicamente na interdição de toda discriminação em parte alguma do

território nacional”403, e não na proibição de diferenças. Tanto é assim que há a vedação

constitucional do artigo 138.2 de os Estatutos Autonômicos implicarem privilégios

econômicos e sociais.

Quanto à solidariedade, ela é garantida pela Constituição, conforme preceitua

seu artigo 2º., tocando ao Estado sua realização, a fim de se estabelecer uma situação de

equilíbrio econômico entre as diversas porções do território espanhol, nos termos do artigo

138.1. A economia, se deixada ao mercado, nos moldes liberais, normalmente apresenta

um desenvolvimento assimétrico ao longo do território de um Estado, desenvolvendo-se

certas áreas mais do que outras. Em muitas ocasiões, o desnível é gritante, e, por isso,

requer sejam tomadas medidas corretivas, que estimulem o desenvolvimento econômico

nas áreas menos prósperas. Além disso, a desigualdade exige alocação de recursos do

Estado que não é proporcional à renda da localidade em que serão aplicados, para que haja

aquele mínimo de igualdade de seus súditos, sob pena de o status de cidadão não ser o
mesmo em qualquer porção do território estatal, criando-se odiosas discriminações entre

iguais. Também para a autonomia tem a solidariedade importante papel, já que, à

semelhança dos entes federados, não pode uma Comunidade Autônoma exercer

adequadamente a autonomia sem os meios para tanto.

Como instrumento para se atingir um equilíbrio econômico, efetivando a

solidariedade, a Constituição da Espanha conjetura em seu artigo 158.2 o Fundo de

Compensação, com destino a gastos de inversão, mediante o qual se distribuem recursos da

403 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit., p. 873: “(...) se traduce básicamente en la interdicción de toda
discriminación en parte alguna del territorio nacional.”
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Fazenda estatal para as Comunidades Autônomas, caso típico de compensação financeira

ordinária. O artigo 157.1, c, inclui como recursos das Autonomias, além das transferências
do Fundo de Compensação Inter-territorial, outras concessões previstas nos orçamentos

gerais do Estado. A propósito, o artigo 158.1 diz ser possível que os orçamentos gerais

estabeleçam concessões em função do volume de serviços e atividades estatais que as

Comunidades Autônomas tenham assumido e da garantia de um nível mínimo dos serviços

públicos prestados em todo o território espanhol.

5.1.4 Das pré-Autonomias

De acordo com a Lei Orgânica do Estado, o sucessor de Franco assumiria o

posto de Chefe de Estado, mas desprovido dos poderes pessoais que foram outorgados ao

ditador ao tempo da Guerra Civil espanhola. A escolha recaiu sobre o príncipe Juan Carlos

de Bourbon, assim apontado pela Lei de 22 de julho de 1969. O último rei da Espanha,

antes de Franco assumir o poder, foi Afonso XIII, avó do escolhido. Em verdade, a lei

passava por cima do herdeiro legítimo do trono, o “pai do Príncipe Juan Carlos, que era

Juan de Bourbon, Conde de Barcelona, que resolveu a questão pelo único caminho

possível, renunciando ao trono. Este fato solucionou o problema da fidelidade das forças

armadas, que aceitavam o filho, mas não o pai”404, dando-se a renúncia em 1977,

legitimando Juan Carlos. Falecido o General Franco, assumiu o príncipe herdeiro o trono

em 1975, restaurando-se a monarquia espanhola.

O agora rei Juan Carlos I nomeou Carlos Arias Navarro como o primeiro

governo monárquico, sendo que fora este também o último governo da era Franco. Ele,

entretanto, não teve sucesso na manutenção do regime, e foi substituído em julho de 1976

por Adolfo Súarez, que transforma o antigo regime em uma democracia, destacando-se

nesse processo a Lei da Reforma Política, de 1976.

Súarez demonstrou desde o princípio a intenção de se institucionalizar as

Regiões, com vistas à autonomia. Valendo-se da faculdade que o artigo 13 da Lei das

404 RAMOS, Dircêo Torrecillas. Autoritarismo e democracia: o exemplo constitucional espanhol. Prefácio
do professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 18.
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Câmaras lhe concedia na qualidade de Chefe de Estado, o rei Juan Carlos I sancionou

diversos Reais Decretos-Lei, que estabeleciam as pré-Autonomias, como os de 29 de

setembro de 1977, 04 de janeiro de 1978 e 16 de março de 1978, que tratam da Catalunha,

País basco e Galícia, respectivamente.

Essas pré-Autonomias não são entidades constitucionais, já que não exercem

direção quanto aos assuntos gerais correspondentes ao Estado central, nem possuem

independência relativa perante os poderes deste. Uma vez que a Constituição de 1978 as

reconheceu, bem como a sua organização e funções, tratam-se de entidades com relevância

constitucional405. Elas são entidades de caráter administrativo, carecendo de poder

legislativo, comungando todas elas as seguintes características:

a) A personalidade jurídica dos Entes pré-autonômicos que têm caráter territorial
e supra-provincial.

b) A faculdade de ditos Entes de coordenar a atuação das Deputações Provinciais
compreendidas em seu território, de elaborar seu próprio regulamento de regime
interior e de gerir o trespasso de serviços do Estado e das Deputações
Provinciais.

c) Os atos do ente autonômico são recorríveis ante o contencioso administrativo
e podem ser suspensos pelo Governo em caso de ilegalidade.

d) O ente autonômico pode ser dissolvido pelo Governo por razões de segurança
do Estado.406

Perceptível, assim, que as pré-Autonomias representavam apenas uma

desconcentração do Estado unitário espanhol de então. A essas características enunciadas,

hão de se somar a transitoriedade daquelas e seu papel de titularidade para iniciar o

processo autonômico. No caso dos entes pré-autonômicos que não a Catalunha, o País

basco e a Galícia, foi dado a eles pela Constituição de 1978 substituir a iniciativa

autonômica reservada no artigo 143 às Deputações Provinciais, sem prejuízo da

participação dos Municípios. Àqueles mencionados se permitiu, por Disposição

Transitória, que seus órgãos pré-autonômicos colegiados, mediante acordo por maioria

absoluta, fossem dotados de iniciativa autonômica, cabendo a eles a convocação das

Assembléias de Parlamentares responsáveis pela elaboração dos respectivos Estatutos de

405 Cf. BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado autonomico. Madrid: Tecnos,
[s.d.], p. 265-166.
406 LÓPEZ RODÓ, Laureano. Op. cit., p. 51: “a) La personalidad jurídica de los Entes pre-autonómicos que
tienen carácter territorial y supraprovincial. b) La facultad de dichos Entes de coordinarla actuación de las
Diputaciones Provinciales comprendidas en su territorio, de elaborar su proprio reglamento de régimen
interior y de gestionar el traspaso de servicios del Estado y de las Diputaciones Provinciales. c) Los actos del
ente autonómico son recurribles ante lo contencioso administrativo y pueden ser suspendidos por el Gobierno
en caso de ilegalidad. d) El ente autonómico puede ser disuelto por el Gobierno por razones de seguridad del
Estado.”
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Autonomia, e não ao Estado, seguindo o processo autonômico no mais a via agravada do

artigo 151. Jamais pôde, no entanto, caber a qualquer órgão pré-autonômico participar

dessa elaboração. Uma vez que tanto no primeiro quanto no segundo caso a iniciativa dos

entes pré-autonômicos não era exclusiva, por ser possível a atuação das Deputações e do

Governo central, respectivamente, melhor se falar em co-titularidade de iniciativa

autonômica no lugar de titularidade, termo que passa a idéia de exclusividade.

5.1.5 As vias de processo autonômico

Há diversos modos que podem ser utilizados para a formação das

Comunidades Autonômicas, compondo cada qual um processo autonômico distinto.

Baseado em lição de López Rodó, identificou Francisco Navarro doze procedimentos para

tanto:

Uma analise minuciosa do texto constitucional permitiu descobrir nada menos
que doze procedimentos através dos quais se pode exercer, segundo os territórios
de que se trate, esse direito à autonomia: 1.º Catalunha, País basco e Galícia. 2.º
Restantes territórios dotados de um regime provisional de autonomia, que sigam
a via do artigo 151. 3.º Territórios dotados de regime provisional de autonomia
que sigam a via do artigo 143. 4.º Territórios não dotados de regime provisional
de autonomia, que sigam a via do artigo 151. 5.º Territórios não dotados de
regime provisional de autonomia, que sigam a via do artigo 143. 6.º Territórios
cujo âmbito não superem o de uma província e que careçam de identidade
regional histórica. 7.º Territórios que não estejam integrados na organização
provincial. 8.º Territórios em que as Cortes substituam a iniciativa das
Corporações locais. 9.º Navarra. 10.º Ceuta e Melilla. 11.º Madri, e 12.º
Canárias. (Cfr. Laureano López Rodo, Las autonomías, encrucijada de España,
Madrid 1980)407

Apesar de todas essas possibilidades, é possível se resumir os processos

autonômicos a três, anteriormente mencionados. O primeiro deles é a via ordinária, que

407 NAVARRO, Francisco Gonzales. Op. cit., p. 226: “Un análisis minucioso del texto constitucional ha
permitido descubrir nada menos que doce procedimientos a través de los cuales se puede ejercer, según los
territorios de que se trate, ese derecho a la autonomía: 1.º Cataluña, País vasco y Galicia. 2.º Restantes
territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, que sigan la vía del artículo 151. 3.º Territorios
dotados de régimen provisional de autonomía, que sigan la vía del artículo 143. 4.º Territorios no dotados de
régimen provisional de autonomía, que sigan la vía del artículo 151. 5.º Territorios no dotados de régimen
provisional de autonomía, que sigan la vía del artículo 143. 6.º Territorios cuyo ámbito no supere el de una
provincia y que carezcan de entidad regional histórica. 7.º Territorios que no estén integrados en la
organización provincial. 8.º Territorios en que las Cortes sustituyan la iniciativa de las Corporaciones locales.
9.º Navarra. 10.º Ceuta y Melilla. 11.º Madrid. 12.º Canarias. (Cfr. Laureano López Rodó, Las autonomías,
encrucijada de España, Madrid 1980).”
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redunda em uma autonomia limitada, aplicável a todas as ‘Regiões’, regulada no artigo 143

da Constituição. Essa via requer a iniciativa de todas as Deputações interessadas ou do

órgão inter-insular correspondente, e a iniciativa de dois terços dos Municípios cuja

população represente, ao menos, a maioria do censo eleitoral de cada província ou ilha,

requisitos que devem ser cumpridos em até seis meses após o primeiro acordo adotado a

respeito por alguma das Corporações locais interessadas. Fracassando a iniciativa, haveria

de se esperar por cinco anos para se tentar novamente.

O artigo 143.1, ao incluir as províncias com identidade regional histórica entre

os postulantes de autonomia, concede a todas as províncias, sem exceção, o direito de

pleiteá-la, ainda que isoladamente. Isto não se traduz automaticamente em um direito delas

de obter tal autonomia, como ficou assentado na sentença 100/1984 do Tribunal

Constitucional, que julgou recurso de inconstitucionalidade apresentado por Senadores da

Aliança Popular contra a incorporação da província de Segóvia à Comunidade de Castela-

Leão mediante a da Lei Orgânica 5/1983, após a maioria das corporações locais daquela

decidirem formar uma Comunidade uniprovincial:

mas isto não significa, sem mais, que diretamente emanado da Constituição,
Segóvia, ou qualquer outra província, tenha um direito a constituir-se em
Comunidade Autônoma uniprovincial, pois hão de ser as Cortes Gerais as que
verifiquem se em Segovia concorre o requisito que o artigo 143.1 CE exige a
respeito, isto é, se se trata de uma província “com identidade regional histórica”,
e se, por outra parte, em seu processo até a autonomia se cumpriram as
exigências do artigo 143.2 CE.408

Ceuta e Melilla não estão integradas na organização provincial, pelo que sua

transformação em Comunidades Autônomas, a qual facultada pelas Disposições

Transitórias da Constituição no caso de manifestação favorável da maioria absoluta dos

membros de seus Ayuntamientos – isto é, Câmaras de Vereadores –, depende de lei
orgânica emanada das Cortes Gerais, nos termos do artigo 144, b, lei esta autorizando ou já
estabelecendo o Estatuto de Autonomia. Neste caso; no de formação de uma Autonomia

com território não superior ao de uma província e sem contar com a identidade regional –

artigo 144, a –, tal como Madri; e no do artigo 144, c, em que as Cortes Gerais podem
substituir a vontade das Corporações locais, por intermédio de lei orgânica, o que foi o

408 Apud SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit.. p. 882: “pero ello no significa, sin más, que directamente
emanado de la Constitución, Segovia, o cualquier otra provincia, tenga un derecho a constituirse en
Comunidad Autónoma uniprovincial, pues han de ser las Cortes Generales las que verifiquen si en Segovia
concurre el requisito que el artículo 143.1 CE exige al respecto, esto es, si se trata de una provincia “con
entidad regional histórica”, y si, por otra parte, en su proceso hacia la autonomía se han cumplido las
exigencias del artículo 143.2 CE.”
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caso de Segovia, a via é tida como anormal, pela especialíssima necessidade atuação do

Estado na formação das Comunidades Autônomas.

A via agravada se encontra no artigo 151, dispondo que a iniciativa do

processo autonômico deve ser acordada – dentro de seis meses a partir do primeiro acordo

adotado a respeito entre as Corporações locais interessadas – pelas Deputações ou órgão

insulares correspondentes e por três quartos dos Municípios de cada uma das províncias

afetadas, que representem pelo menos a maioria do censo eleitoral de cada uma delas,

tendo a iniciativa de ser ratificada por meio de referendo pela maioria absoluta dos

eleitores da cada província, conforme estabelecido em lei orgânica.

As diferenças entre esse procedimento e aquele do artigo 143 são notórias. Em

primeiro lugar, aumenta a quantidade de Municípios, havendo que se contar com a

concordância de três quartos deles de cada uma das províncias, enquanto a via ordinária

exige apenas dois terços. Não obstante, em ambos a população dos Municípios deve

representar mais da metade do eleitorado das províncias. O que torna mais complexo o

procedimento autonômico é a necessidade de ele ser aprovado em referendo pela maioria

absoluta dos eleitores provinciais, o que é distinto da maioria dos votos válidos. É

necessário o assentimento da maioria dos eleitores, e não apenas a maioria dos votos, que é

ordinariamente menor, haja vista a abstenção, os votos em branco e os nulos.

A grande vantagem da via agravada sobre a ordinária relaciona-se com a

assunção de competências pelas Comunidades Autônomas. Caso seguida a via ordinária, a

Autonomia só poderia assumir as competências descritas no artigo 148, podendo ampliá-

las apenas passados cinco anos. No caso do procedimento agravado, não seria preciso se

aguardar esses cinco anos, sendo possível assumir, de pronto, mais competências. Aquele

proceder conduz a uma autonomia limitada, este, a uma autonomia plena.

Considerando-se, porém, que a Constituição espanhola entrou em vigor em

1978, a questão da importância de se seguir um ou o outro procedimento perde muito de

seu sentido, servindo apenas para se compreender as vias de acesso à autonomia em um

Estado tão peculiar como o é o Espanhol.

De toda forma, foram previstas ainda outras vias de acesso à autonomia, como

a privilegiada, constante da segunda Disposição Transitória, aplicável aos territórios que

no passado tivessem se manifestado favoravelmente a projetos de Estatuto de Autonomia e

fossem dotados de regimes provisórios de autonomia quando da promulgação da
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Constituição. Claramente, esse dispositivo foi elaborado tendo em vista a Catalunha, o País

basco e a Galícia, que cumpriram o primeiro requisito ao tempo da República. Neste caso,

para a iniciativa, é preciso apenas um acordo por maioria absoluta dos órgãos pré-

autonômicos, já se seguindo para a elaboração do Estatuto. As competências aí assumidas

são as mesmas do procedimento agravado, isto é, a via privilegiada também implica

autonomia plena, seguindo o mesmo procedimento de elaboração do Estatuto.

A situação de Navarra em relação ao País basco também foi objeto de

considerações por parte do constituinte. Em vez de dispor sobre a concessão de autonomia

à Navarra, a quarta Disposição Transitória tratou de sua incorporação ao regime

autonômico basco, cabendo a iniciativa “ao Órgão Foral competente, que adotará sua

decisão pela maioria dos membros que o compõem. Formalizada essa iniciativa, a mesma

haverá de ser objeto de ratificação pelo corpo eleitoral, mediante referendo expressamente

convocado para tanto, e aprovado pela maioria dos votos validamente emitidos”409. Caso

fracasse a iniciativa, ela só poderia ser novamente feita em outro mandato do Órgão Foral,

respeitando-se também o prazo de cinco anos do artigo 143.

5.1.6 O conceito de País

Há, no Estado unitário, acima dos Municípios, as províncias. Elas são partes

dele, e não membros, constituindo-se em divisões administrativas suas, sendo as

autoridades destas autoridades estatais410, não havendo que se falar na existência de

autonomia. Justamente na entidade provincial é que se encontra uma descentralização em

face ao Estado, mas de âmbito estritamente administrativo, por contar com órgãos próprios

de auto-administração, mesmo sendo tais entidades submetidas ao governo central e dele

derivarem seu imperium, de modo que seu Direito é próprio apenas em face de atribuição

409 SEGADO, Francisco Fernandez. Op. cit.. p. 892: “al Organo Foral competente, que adoptará su decisión
por la mayoría de los miembros que lo componen. Formalizada esta iniciativa, la misma habrá de ser objeto
de ratificación por el cuerpo electoral, mediante referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado
por la mayoría de los votos válidamente emitidos.”
410 JELLINEK, Georg. Fragmentos de Estado. Traducción de Michael Forster, Miguel Herrero de Miñón y
José Carlos Esteban. Introducción de Miguel Herrero de Miñón. Madrid: Civitas, 1978, p. 56
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estatal. Províncias e Municípios, com as variantes de nomes, são as divisões territoriais

normalmente apresentadas em Estados unitários.

Nesse tipo de Estado, normalmente, há um só País, do que se torna bastante

comum a confusão entre Estado e País, conceitos tomados por sinônimos411, quando na

verdade são bastante distintos. Em vários Estados regionais e federais, porém, é verificável

a existência de diversos países. Considerando o já exposto, a fim de diferenciar ambos os

termos, necessário se faz definir o que venha a ser País.

O conceito de ‘País’ é bastante subjetivo, de forma que uma delimitação

definitiva e universalmente aceita dificilmente pode ser obtida. A acepção mais comum é

aquela segundo a qual País é o mesmo que Nação. Ele, entretanto, “tem, em sua origem,

conotações geográficas, climatológicas, de região natural e, portanto, não ressalta em

absoluto a identidade política de um povo”412-413. Outra significação usual é de País como

território. A influência francesa conduziu ainda ao sentido de País como campo – o

“interior” –, este também um dos sentidos da palavra inglesa ‘country’, tradução de
‘País’414.

Dada essa dificuldade de conceituação, que igualmente atinge tantos outros

termos de Ciência Política, socorremo-nos de clássica lição, segundo a qual País é “uma

forma intermediária entre a província e a comunidade provincial de uma parte e o Estado

de outra”415. Assim, é possível que sob um mesmo Estado haja diversos Países, a exemplo

da Rússia, ou que ele seja composto exclusivamente de Países.

411 Inclusive, em tópicos anteriores desta Dissertação, os termos foram utilizados um pelo outro, o que se fez
para evitar uma ainda mais constante repetição do vocábulo ‘Estado’. Para evitar a confusão terminológica, o
termo ‘País’, quando utilizado em sentido distinto de ‘Estado’, está grafado com a inicial maiúscula. Uma
vez que ‘Estado’ têm sua primeira letra maiúscula, a lógica apontaria para o mesmo quanto a ‘país’;
entretanto, em se fazendo isto, estar-se-ia desprestigiando o significado particular de ‘País’ em benefício de
um outro, sinônimo de termo próprio existente.
412 BADÍA, Juan Ferrando. Estudios de ciencia politica y de teoria constitucional. 3 ed. Madrid: Tecnos,
1988, p. 353: “(...) tiene, en su origen, connotaciones geográficas, climatológicas, de región natural y, por
tanto, no resalta en absoluto la identidad política de un pueblo (...)”
413 Isto deve ser entendido em conformidade com a doutrina política Européia, que identifica Nação e Estado,
por influência do princípio das nacionalidades, pois a identidade política decorre da cidadania, tocando à
identidade cultural a formação de uma Nação.
414 Assim, ‘country’ é utilizado tanto para designar o país quanto à sua porção campestre, em contraposição
ao litoral e às zonas urbanas.
415 JELLINEK, Georg. Fragmentos de Estado. Traducción de Michael Forster, Miguel Herrero de Miñón y
José Carlos Esteban. Introducción de Miguel Herrero de Miñón. Madrid: Civitas, 1978, p. 97: “El País sería
entonces una forma intermedia entre la província y la mancomunidad provincial de una parte y el Estado de
otra”.
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Essa forma intermediária conta com território e súditos próprios, podendo ou

não possuir órgão territoriais. Neste caso, tendo o País órgãos próprios, todo o imperium
que nele é exercido “tem como condição a atividade conjunta dos órgãos do País e do

poder estatal dominante”416. O desaparecimento do Estado ao qual o País está ligado não

teria o condão, pela mera ampliação de suas competências, de converter-lhe em Estado

soberano, critério este que nos permite distinguir-lhe dos Estados-membros de uma

Federação. Não obstante tenha sido esse critério proposto por Jellinek para distinguir

Estados não soberanos de comunidades estatais, o mesmo também se aplica, analogamente,

à distinção retro.

A própria lógica nos diz que é impossível a coexistência de dois poderes

supremos sobre uma mesma área, do que se deduz apenas a impossibilidade de

convivência em um mesmo espaço de dois Estados dotados de soberania417. Do contrário,

rigorosamente, não se cuidaria nenhum deles de poder supremo, mas apenas de poderes

superiores, que, não obstante a mais perfeita divisão de competências que se pudesse

imaginar e implementar, chocar-se-iam nas mais diversas ocasiões, já que a tendência

natural do poder é buscar sempre se expandir.

A mais relevante classificação que se pode fazer dos Países é aquela que diz

respeito à sua integração ou não ao Estado integral. Assim, há os Países anexos e aqueles

membros do Estado. No primeiro tipo se inserem as Colônias e os Protetorados, cujo

imperium repousa no Estado ao qual se submetem. Registremos a opinião de Alexandre

Groppali, que em rápida passagem sobre a soberania externa, a qual não seria essencial

para o Estado, refere-se aos Protetorados como Estados418. O Jurista italiano, todavia,

mantém a coerência de suas idéias, afirmando que sem um mínimo de poder, dado pela

416 JELLINEK, Georg. Fragmentos de Estado. Traducción de Michael Forster, Miguel Herrero de Miñón y
José Carlos Esteban. Introducción de Miguel Herrero de Miñón. Madrid: Civitas, 1978, p. 98...: “Lo
característico de esos órganos del País, lo que les diferencia de órganos de autoadministración, por una parte,
y de órganos de un Estado unitario centralizado por outra, radica em el hecho de que todo <<Imperium>>
ejercido en el País tiene como condición la actividad conjunta de los órganos del País y del poder estatal
dominante”.
417 O que não impede a existência de um Estado soberano e de um Estado independente, tomando-se o
território apenas no sentido de área sobre a qual o Estado exerce seu poder.
418 GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 140: “Muitos Estados, realmente, como os protetorados e os Estados
vassalos, são privados dessa soberania e se servem, nas relações jurídicas internacionais, do serviço do outro
Estado que assume a sua representação.”
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faculdade de autodeterminação e de imposição de normas jurídicas não há Estado, dando

como exemplo o de um Estado vencido419.

Ao se referir à descentralização regional, quando da identificação do Estado

regional com a Federação, Garcia-Pelayo abre parênteses para apor a expressão ‘por

países’420. Tomando por base esta consideração, é possível a dedução de serem as Regiões

Países. Aliás, na Região da Valência, é comum a utilização dessa nomenclatura, País

valenciano, que constou mesmo do Real Decreto-Lei n.o. 10/1978, o qual criou o Consell
del País Valenciano, parte de sua etapa pré-autonômica.

A respeito do emprego da expressão ‘País Valenciano’, manifestou-se um

estudioso local dizendo que “aquela denominação manifesta a unidade geográfica,

econômica e cultural das terras valencianas, e denota ao mesmo tempo o sentimento

comunitário dos valencianos, sua consciência de constituir um povo particular, e a sua

vontade de seguir projetando na vida pública a sua personalidade coletiva”421. Ora, este

conceito é o de Região. Diante da subjetividade do conceito de País, o único obstáculo

oponível à essa exposição é que o mesmo autor, Sanchís Guarner, pretende limitar a

Região a um aspecto geográfico, o que é inconcebível.

Apresentar País como Nação ou território em que ela vive é passível de

fundamentações convincentes, encontrando esteio inclusive em elementos emocionais,

decorrentes de momentos de grande importância para uma determinada comunidade, ainda

que fugazes, como competições esportivas. Limitar, porém, a idéia de Região, como

pretendeu o valenciano, representa desprovê-la de sua significação mais rica,

apequenando-a excessivamente. A divisão territorial brasileira o comprova, pois o

419 GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 140: “Certamente, assim como é necessário um minimum de território
e de povo para dar conteúdo efetivo ao poder de império, é também indispensável que êste se manifeste, ao
menos em relação aos súditos, porque, embora permaneçam território e povo, se com a ocupação militar, com
o contrôle da administração e das finanças, com as requisições, com as tributações, com a imposição de um
determinado comportamento e com a interferência de caráter político, tolhe-se a um Estado vencido o efetivo
poder de império, êsse Estado desaparece, com tal, ao menos temporàriamente enquanto dura a ocupação,
não sendo esta idônea para determinar a transferência do direito de soberania.”
420 GARCIA-PELAYO, Manuel. Derecho constitucional comparado. 3 ed. Madrid: Manuales de La
Revista de Occidente, 1953, p. 230. Esse trecho é citado em outra ocasião, quando feita explanação sobre as
teorias e classificações acerca do Estado regional.
421 SANCHÍS GUARNER, apud BADÍA, Juan Ferrando. Estudios de ciencia politica y de teoria
constitucional. 3 ed. Madrid: Tecnos, 1988, p. 360: “Aquesta denominació manifesta la unitat geogràfica,
economica i cultural de les terres valencianes, i denota ensems el sentimente comunitari dels valencians,
seua consciencia de constituir un poble particular, i la seua voluntat de seguir projectant en la vida pública
la seua personalitat collectiva.”
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Nordeste é, antes de ser uma área geográfica, um espaço cultural possuidor de notória

uniformidade.

Não obstante, nenhum prejuízo há em se tomar o conceito de Região como o

de País, desde que para tanto não seja aquele reduzido à mera identidade de caracteres

geográficos. A carga emocional da denominação ‘País Valenciano’, no lugar de

‘Comunidade valenciana’, em atenção à história desse outrora reino, deve ser

compreendida como fator conducente a tal proceder, mas os anseios de uma Nação não

podem subverter a própria lógica das coisas nem a caracterização de outras populações

homogêneas como integrantes de uma Região peculiar.

5.2 O Estado regional italiano

5.2.1 Antecedentes históricos

Com a vitória das potências conservadoras sobre Napoleão, instalou-se o

Congresso de Viena, que levou a cabo a Restauração, reconduzindo as antigas dinastias aos

tronos dos Estados europeus. No caso particular da Itália, o Congresso consolidou sua

fragmentação, ficando a Península sob o domínio dos Habsburgos, dos Bourbons, da casa

de Savóia e do Papa. Tal qual a Alemanha, não constituía a Itália uma unidade política,

malgrado a consciência dos diversos povos da Península Itálica de sua identidade, de

constituírem uma mesma Nação.

Havia, entretanto, uma forte diferenciação entre as diversas regiões da Itália,

apresentado peculiaridades próprias, fruto dos séculos de diferenciação. Ainda que

comungassem todas de uma mesma nacionalidade, era possível diferenciá-las, do que o

movimento liberal e nacionalista conhecido como Risorgimento houve por bem se apoiar
na idéia de liberdade perante o estrangeiro por meio de um Estado nacional e na liberdade

interior, lutando por Constituições liberais que garantissem aos cidadãos liberdades

políticas e civis422.

422 Cf. GIANNINI, Massimo Severo. Las regiones en Italia.Madrid: Civitas, 1984, p. 19-20.
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Justamente em face desse sentimento de se constituírem os italianos uma só

Nação, é que se desenvolveram as ações em prol da unificação. No primeiro momento,

destacou-se a atuação de Giuseppe Mazzini, um dos líderes republicanos, que também

defendia um regionalismo, no sentido de terem as Regiões grandes potestades legislativas e

administrativas. A primeira fase do Risorgimento fracassou, e coube a Camilo di Cavour,
Primeiro-Ministro de Vittorio Emmanuel da Casa de Savóia, rei da Sardenha, conduzir a

unificação italiana, quer por meio de guerras, quer por anexações pacíficas. Juridicamente,

é possível assinalar o surgimento do Estado italiano a partir da Lei de 17 de março de

1861, a qual dispõe ser Vittorio Emmanuel o rei da Sardenha e seus sucessores reis da

Itália.

O processo de formação da Itália conduziu os expertos a discutir se esse Estado

era continuação do reino da Sardenha, decorrente de anexações, ou se se cuidava de novel

Estado, produto da fusão dos entes territoriais outrora existentes. O reino da Itália

apresentava território, população e nomenclatura distinta do anterior reino sardo. Não se

pode defender coerentemente, contudo, que não seja ele uma continuação do antigo reino

da Sardenha. Isto é facilmente verificável por três motivos. Em primeiro lugar, se ao invés

de anexações se considere terem ocorrido fusões, estas não se deram todas de uma vez, por

ter havido certo lapso temporal entre elas, de modo que a cada fusão surgiria um novo

Estado, mesmo que o intervalo entre elas fosse inferior a uma semana, como o foi o

existente entre a fusão da Sardenha com a Emília, e do Estado resultante com a Toscana,

ocorridas respectivamente em 18 e 22 de março de 1860. O segundo motivo se relaciona

aos tratados, tendo caducado todos aqueles feitos pelos Estados existentes na Península

Itálica antes da unificação, salvo os firmados pela Sardenha. Finalmente, o Estatuto, leis e

decretos sardos se estenderam a todas as províncias da Itália unificada423.

Esse Estatuto se denominava Statuto Albertino, e foi outorgado por Carlos
Alberto, então rei da Sardenha, em 1848, e serviu como Constituição da Itália por quase

um século. Em junho de 1944, foi baixada uma Constituição provisória, e em 1947 foi

promulgada uma nova Constituição, que entrou em vigor em 1º. de janeiro de 1948,

vigente até hoje. Logo após a unificação, foram feitas propostas de criação das Regiões,

que se encontrariam acima das Províncias, mas elas foram rechaçadas. Inclusive, as leis

pertinentes a ordenamentos territoriais não cuidaram das Regiões até o advento da atual

423 Cf. VECCHIO, Giorgio Del. Op. cit., p. 77-78.
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ordem constitucional. E, diante do papel da Casa de Savóia, transplantou-se para toda a

Península as regras de organização territorial local da Sardenha, inspiradas no centralismo

francês.

A ausência de disposição legislativa acerca do tema não implicava desinteresse

dos partidos políticos pelo tema do regionalismo. Com o fascismo, entretanto, verificou-se

intensa centralização do poder, tal qual é peculiar aos regimes autoritários, embora no

primeiro momento os propugnadores dessa ideologia tenham dito ser favoráveis ao

regionalismo. Com a derrocada de Mussolini, em 1943, estabeleceu-se um regime

transitório, voltando-se a aplicar o Estatuto Albertino, que formalmente não houvera sido

revogado durante a ditadura fascista. Já em 1946, por plebiscito, a maioria da população

italiana optou por substituir a monarquia pela República.

É interessante observar que uma preocupação que dominava grande parte dos

constituintes de 1947 e os levou a optar pelo regionalismo era o medo de que novamente se

desse um golpe de Estado, com suporte no domínio do poder central. Esta preocupação se

mostrou bastante viva em manifestações por parte do Partido Democrata-Cristão, no

sentido do regionalismo como garantia das liberdades, valendo-se das idéias de Luigi

Sturzo, que criara o Partido Popular, do qual aquele se originou.

Os democratas cristãos tinham interesse na formação de uma democracia

orgânica, assentada sobre os indivíduos, mas também, em função das idéias católicas de

corpos intermediários, sobre estruturas como as comunas, Regiões etc. A garantia

representada pelas Regiões não visava apenas ao fascismo do passado, mas também a uma

potencial ditadura comunista.

O Partido Comunista italiano, por sua vez, era contrário às Regiões com

poderes legislativos, admitindo-as se munidas de competências apenas administrativas, tal

como as províncias, acreditando que uma Federação italiana com base regional seria

prestigiar as forças reacionárias responsáveis pela ruína da Itália. No Partido Socialista,

diversas idéias se apresentaram, como a de autogoverno à inglesa, com separação de

funções entre o poder central e as Regiões, proposta por Giannini e Olivetti, colaboradores

jurídicos do Partido. Esses partidos de esquerda, na Assembléia Constituinte, apresentaram

uma mudança de posição, oferecendo exemplos de defesa férrea do regionalismo.

De qualquer forma, os constituintes não avançaram mais quanto ao tema, em

função do medo acerca da unidade italiana, que fora conquistada com dificuldade no
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século XIX, reprisando assim o mesmo temor outrora existente, que levara ao rechaço da

criação das Regiões. Proposto o regionalismo ao tempo do Risorgimento, só foi ele
adotado na Itália na década de 1940. Ao final, a Constituição foi aprovada com 453 votos a

favor e 62 contrários, decorrendo seu texto de um firme compromisso constitucional entre

as forças políticas italianas. O artigo 5º. da Carta Magna diz que a Itália é uma República

una e indivisível, que reconhece e promoverá as autonomias locais, que efetuará a mais

ampla descentralização administrativa nos serviços que dependam do Estado, e que adapta

os princípios e métodos de sua legislação às exigências da autonomia e da

descentralização. Diante da criação das Regiões, e da autonomia destas, não se adotou nem

um Estado unitário, nem uma Federação, mas uma forma intermediária, como

convencionou a doutrina a qualificar o Estado regional.

Atingindo a maioria nas eleições de 1948, o Partido Democrata-Cristão não

levou à frente suas anteriores aspirações regionalistas, no temor de que elas pudessem

servir aos propósitos da oposição de atingir o poder. Se antes as Regiões seriam um

empecilho para os comunistas chegarem ao poder, elas aí se tornavam um risco para os

democratas cristãos serem dele apeados.

As Regiões são indubitavelmente necessárias para a unidade italiana. Sem a

criação de semelhantes instituições jurídicas, seria bastante difícil se manter um Estado

formado com base nos entes que se acostumaram por séculos a ter identidade, costumes e

leis particulares, mesmo com a consciência de formarem uma só Nação. O separatismo

siciliano é prova disso, tendo sido necessária a aprovação de um Estatuto para a Região

antes mesmo da convocação da constituinte, por um Real Decreto de 15 de maio de 1946,

para conter os ânimos separatistas, tendo esse Estatuto sido validado pela legislação

constitucional que se seguiu.

Há uma grande disparidade entre a porção setentrional da Itália e o resto do

país, sendo o Mezzogiorno bastante atrasado em comparação a Regiões como a Lombardia,
incitando os ânimos locais. De toda forma, a Itália foi dividida em vinte Regiões, que

podem ser agrupadas conforme sua zona geográfica. Compõem as Regiões ocidentais a

Ligúria, a Lombardia, o Piemonte e o Vale d’Aosta (Vallée d’Aoste); as Regiões orientais

a Emilia-Romagna, a Friuli-Venezia Giulia, o Trentino-Alto Adige (Südtirol) e Veneto; as

Regiões centrais Abruzzo, Lazio, Marche, Molise (separada de Abruzzo pela Lei
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constitucional n.o. 1, de 1958), Toscana e Úmbria; as Regiões meridionais Basilicata,

Calábria, Campânia, Puglia; e as Regiões insulares a Sardenha e a Sicília.

A solução federalista, se não se apresentava adequada ao tempo de formação

do Estado italiano por comprometer a unidade recém-adquirida, poderia se afigurar hoje

como uma solução para reivindicações autonomistas. Se, porém, esse federalismo contasse

apenas com as províncias como unidades federadas, ele encontraria dificuldades em sua

implementação, as quais possivelmente não existiriam ou seriam mais facilmente

superadas se os entes federados fossem as Regiões. O próprio modelo da unificação

italiana, a partir de anexações, porém, não favorecia o federalismo, e sim o unitarismo.

Não obstante, as últimas reformas constitucionais procedidas na Península

Itálica caminham no sentido de se ampliar a autonomia das Regiões, dando-se passos

decisivos para a Constituição de um federalismo, destacando-se aí as Leis constitucionais

n.o. 1/1999, 2/2001 e 3/2001.

5.2.2 Do conceito jurídico de Regiões

Juan Ferrando Badía, após enunciar o conceito contido no artigo 115 da

Constituição italiana – ora revogado pela Lei constitucional n.o. 3/2001, de 18 de outubro

de 2001 –, que diz serem as Regiões entes autônomos, com poderes e funções próprias,

segundo os princípios fixados pela Constituição, volta sua atenção para a análise do

conceito de Região dado por Pietro Virga, de “uma entidade pública territorial dotada de

autonomia legislativa”424.

As pessoas jurídicas, por muito tempo, foram havidas como meras ficções, isto

é, como criações artificiais, utilizadas para facilitar a compreensão de vários fenômenos

sociais, como a assunção de direito e obrigações por parte de organizações coletivas e

mesmo dos entes estatais. Savigny chegou mesmo a defender que as pessoas jurídicas “não

tem nenhuma base real e em conseqüência não poderão ser sujeitos de direito”425. Para o

424 VIRGA, Pietro, apud BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional.
Madrid: Tecnos, 1978, p. 154.
425 GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 148.
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Jurista teutônico, apenas por meio de uma ficção é que se poderia conceder capacidade

jurídica às pessoas jurídicas. A teoria da ficção legal de Savigny foi refutada, como não

poderia deixar de ser. Afinal, se as pessoas jurídicas são fictícias, também fictos são seus

atos. A aplicação de tal raciocínio à pessoa do Estado evidencia o quão absurdo ele chega a

ser.

Em contraposição a Savigny, desenvolveu Gierke uma teoria orgânica da

pessoa jurídica, segundo a qual ela é uma pessoa coletiva, com existência distinta dos

particulares, manifestando sua vontade por intermédio de órgãos. Por essa teoria, quando

um agente de determinada pessoa jurídica pratica um ato, na verdade quem está praticando

o ato é a própria pessoa jurídica, já que seus órgãos a integram. Esta teoria também não é

satisfatória, pois não explica como pode ser a pessoa jurídica dotada de vida própria e

autônoma, ainda mais que isto não o possuem os grupos sociais, que podem constituir

pessoas jurídicas.

Diversas outras teorias foram utilizadas para justificar as pessoas jurídicas, mas

apenas uma concepção técnica se presta a explicá-las adequadamente. Assim, o atributo de

pessoa jurídica decorre do Estado, que o concede a determinados grupos, conforme

critérios estabelecidos por ele mesmo em lei, de acordo com suas conveniências. O Estado,

por sua vez, é uma pessoa jurídica a priori, não dependendo sua personalidade jurídica de
enquadramento em critérios legais, até porque ele mesmo é quem os cria.

Certos elementos sempre são encontrados nas pessoas jurídicas, servindo assim

para caracterizá-las. São eles:

a) uma pluralidade de indivíduos coexistentes no espaço quanto à corporação, e
sucessivos no tempo quanto às fundações ou instituições; b) interêsses que se
desejam tutelar de maniera especial, os quais se referem a uma coletividade e
transcedem a potencialidade dos indivíduos que a compõem, seja pela sua
complexidade, seja pela sua duração, superior à vida humana; c) uma massa de
bens destinados ao cumprimento dêsses fins; d) a formação, acima das relações
psico-sociais, que se determinam no seio da pluralidade dêsses indivíduos pelo
fato de tenderem juntos para um fim supra-individual, de uma consciência e uma
vontade comuns, que se exteriorizam em um aparelhamento de meios para a
realização dêsse fim: é precisamente neste momento que a pluralidade dos
indivíduos se transforma de simples soma de elementos justapostos, em uma
organização, em uma ordem, em um ente separado e distinto dêles, muito
embora surja de sua fusão; e) um processo formal mediante o qual se
transformam, sendo reconhecidas para qualquer fim de lei, essas organizações de
fôrças, êsses entes de fato, nos quais se unificam as várias pluralidades de
pessoas em sujeito de direito: processo êsse que em nada difere
substancialmente, do processo à base do qual a tôdas as pessoas físicas, quando
possuidoras de determinados requisitos, se confere capacidade jurídica; f)
enquanto todos os outros Entes, para se tornarem pessoas jurídicas têm
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necessidade do reconhecimento, o Estado, ao contrário, desde o seu nascimento,
se afirma como um sujeito ativo e passivo de direitos, como conseqüência da sua
própria estrutura fundamental; g) o fenômeno associativo constitui assim o
fundamento real da pessoa jurídica, assim como a pessoa física dotada de
determinados requisitos, representa o elemento real da personalidade jurídica: o
direito, atribuindo a uma e a outra a capacidade jurídica, as eleva a sujeito de
direito conduzindo-as mediante processo análogo à sua própria ordem; h) a
vontade de tais sujeitos de direito se forma, manifesta e atua por intermédio da
vontade de pessoas físicas que representam seus órgãos, sem que, em
conseqüência de um procedimento jurídico especial, os efeitos dessa vontade
sejam imputados a essas pessoas físicas.426

As Regiões, evidentemente, são pessoas jurídicas, sendo titulares de direitos e

obrigações. Como podem ser as pessoas jurídicas públicas ou privadas, insta qualificar

aquelas como públicas, pela sua própria natureza de entes dotados de Poder Legislativo,

compartilhando das finalidades do Estado de consecução do bem comum.

Ao mesmo tempo, as Regiões devem ser havidas como entes territoriais.

Nenhum Estado, ou ente integrante deste, exerce poder de mando sobre o território, mas

sim sobre as pessoas nele localizadas. Desta feita, a Região exerce os poderes que lhe são

atribuídos sobre as pessoas localizadas em seu território. Dado que tais poderes são

conferidos diretamente pela Constituição, as Regiões não são meros entes autárquicos, e

sim entes dotados de relativo grau de autonomia, sendo integrados por províncias, e estas

por Municípios, sendo ambos meios de descentralização administrativa.

De acordo com o artigo 132 da Constituição italiana, com a redação dada pela

Lei constitucional n.o. 3/2001, é possível se proceder à fusão de Regiões ou à criação de

novas, desde que com um mínimo de um milhão de habitantes, por meio de lei

constitucional, quando assim o solicitaram Ajuntamentos que representem pelo menos um

terço das populações interessadas, devendo ser ouvidos os Conselhos Regionais. Além

disso, exige-se a aprovação pela maioria das populações interessadas, via referendo. A

incorporação de uma província ou de um Município em uma Região, desagregando-se de

outra, será possível com o voto da maioria das populações interessadas da província ou do

Município – aos quais cabe fazer o pedido –, expressado em referendo, e mediante uma lei

da República – a qual é equivalente à lei ordinária –, ouvidos os Conselhos Regionais.

Quanto à alteração das circunscrições provinciais e o estabelecimento de novas

províncias no âmbito de uma Região, isto se fará por meio de lei da República, por

iniciativa dos Municípios, ouvida a Região, conforme o artigo 133. A Região, escutada a

426 GROPPALI, Alexandre. Op. cit., p. 157-158.
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população interessada, poderá instituir por leis próprias novos Municípios em seu

território, bem como modificar seus limites e denominações.

Finalmente, cumpre demonstrar serem as Regiões dotadas de autonomia

legislativa. A rigor, diante da origem do termo ‘autonomia’, referir-se à autonomia

legislativa é um pleonasmo. A autonomia significa a faculdade que tem um ente de ele

próprio ditar leis. O artigo 117 da Constituição italiana é enfático, estatuindo que o Poder

Legislativo é exercido pelo Estado e pelas Regiões, dentro dos limites constitucionais,

assim como das obrigações que derivem do ordenamento comunitário e dos compromissos

internacionais. Assim, as Regiões não são meros entes decorrentes de uma

descentralização autárquica territorial, mas são investidos de autonomia pela própria

Constituição.

Esse dispositivo – artigo 117 – é que estabelece a repartição de competências

legislativas ocorrente na Itália, sendo possível classificar as competências, grosso modo,
como exclusivas, concorrentes ou remanescentes. Importa verificar quais sejam as

competências do Estado e quais as das Regiões. Cabe ao Estado a competência exclusiva

sobre:

a) política exterior e relações internacionais do Estado; relações do Estado com a
União Européia; direito de asilo e condição jurídica dos cidadãos de Estados não
pertencentes à União Européia;

b) imigração;

c) relações entre a República e as confissões religiosas;

d) defesa e Forças Armadas, segurança do Estado, armas, munições e explosivos;

e) moeda, proteção da poupança e mercados financeiros; tutela da concorrência;
sistema monetário; sistema tributário e contábil do Estado; compensação dos
recursos financeiros;

f) órgãos do Estado e leis eleitorais relativas; referendos estatais; eleições ao
Parlamento europeu;

g) ordenamento e organização administrativa do Estado e dos entes públicos
nacionais;

h) ordem pública e segurança, à exclusão da polícia administrativa local;

i) cidadania, estado civil e registros;

l) jurisdição e normas processuais; ordenamento civil e penal; justiça
administrativa;

m) determinação dos níveis essenciais das prestações concernentes aos direitos
civis e sociais que devam ser garantidos em todo o território nacional;

n) normas gerais sobre ensino;

o) previdência social;
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p) legislação eleitoral, órgãos de governo e funções básicas dos Municípios, das
Províncias e das regiões metropolitanas;

q) aduanas, proteção das fronteiras nacionais e profilaxia internacional;

r) pesos, medidas e determinação da hora oficial; coordenação informativa
estatística e informática dos dados da administração estatal, regional e local;
obras do engenho;

s) tutela do meio ambiente, do ecossistema e dos bens culturais.427

Nas matérias de competência concorrente, toca às Regiões o poder de legislar,

reservando-se ao Estado apenas o estabelecimento dos princípios fundamentais. Essas

matérias são pertinentes relações internacionais e com a União Européia das Regiões;

comércio com o estrangeiro; tutela e segurança do trabalho; instrução, salvo a autonomia

dos estabelecimentos docentes e com exceção da instrução e formação profissional; as

profissões; a investigação científica e tecnológica e o apoio à inovação para os setores

produtivos; a proteção da saúde; a alimentação; ordenamento esportivo; a proteção civil; o

governo do território; os portos e aeroportos civis; as grandes redes de transporte e

navegação; ordenação das comunicações; produção, transporte e distribuição nacional de

energia; seguridade social complementar e integrativa; harmonização dos orçamentos

públicos e coordenação das finanças públicas e do sistema tributário; valorização dos bens

culturais e ambientais e promoção e organização de atividades culturais; caixas de

poupança, caixas rurais, empresas de crédito de caráter regional; entidades de crédito

fundiário e agrário de caráter regional428.

427 “[...Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:] a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o)
previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informático dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.”
428 “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e com esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
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Ao contrário do que se verificava na redação original da Constituição, cabe

hoje às Regiões italianas o Poder Legislativo quanto a todas as matérias que a Constituição

não tenha expressamente reservado à legislação do Estado, à semelhança do que ocorre em

uma Federação. Enumeram-se, portanto, as competências do Estado e aquelas ditas

concorrentes, deixando-se tudo o mais para as Regiões, dotadas, portanto, da competência

legislativa residual.

5.2.3 As Regiões ordinárias e as Regiões diferenciadas

A Constituição italiana, em atenção à situação peculiar de determinadas

porções de seu território, estabeleceu dois tipos distintos de Regiões, a saber, as de Estatuto

ordinário – que podem ser nominadas simplesmente de ordinárias – e as de Estatuto

diferenciado ou especial – denomináveis apenas de diferenciadas ou especiais. É o artigo

116, o qual estabelece quais são as Regiões especiais – Friuli-Venezia Giulia, Sardenha,

Sicília, Trentino-Alto Adige e Vale d’Aosta, prevendo que estas Regiões dispõem de forma

e condição particulares de autonomia, segundo o respectivo Estatuto especial adotado por

meio de lei constitucional.

Promulgada a Constituição em 27 de dezembro de 1947 e entrando em vigor

em 1º. de janeiro de 1948, manteve-se a Assembléia Constituinte em funcionamento por

um mês, nos termos da Disposição Transitória XVII, a fim de elaborar certas leis

constitucionais, entre as quais os Estatutos regionais especiais. Nesse período, aprovaram-

se os Estatutos da Sardenha429, do Valle d’Aosta430 e do Trentino-Alto Adige431,

confirmando-se o da Sicília432, pela sua conversão em lei constitucional.

Embora a Friuli-Venezia Giulia conste da Constituição como Região de

Estatuto especial, ela teve de aguardar a devolução de Trieste à Itália para que fosse

elaborado seu Estatuto especial, a Lei constitucional n.o. 1/1963, de 31 de janeiro. Foram

organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.”
429 Por meio da Lei constitucional n.o. 3/1948, de 26 de fevereiro.
430 Por meio da Lei constitucional n.o. 4/1948, de 26 de fevereiro.
431 Por meio da Lei constitucional n.o. 5/1948, de 26 de fevereiro.
432 Por meio da Lei constitucional n.o. 2/1948, de 26 de fevereiro
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aplicadas a essa Região, até o advento de seu Estatuto, as normas gerais do Título V da

Parte II da Constituição, em conformidade com o disposto na Disposição Transitória X.

Assim, a Itália conta com cinco Regiões de Estatuto especial, sendo as demais quinze

Regiões de Estatuto ordinário.

O estabelecimento das Regiões especiais atende a critérios históricos e

sociológicos. A Sicília, sendo uma ilha, apresenta entre seus habitantes um sentimento

diferenciador quanto ao Continente, produzindo-se também um sentimento de frustração

em razão de se sentir desprezada. O mesmo se pode dizer da Sardenha; entretanto, “ambos

sentimentos, de natureza puramente emocional, deveriam ter sido reconsiderados, já que

pessoas originárias de ambas ilhas têm desempenhado sempre cargos importantíssimos no

aparato nacional”433.

O Trentino-Alto Adigio é uma Região localizada na fronteira com a Áustria,

sendo composta pelas províncias de Trento e Bolzano. A primeira é povoada por italianos,

apresentando uma unidade em relação ao resto da Nação. Por ter pertencido à Áustria até

1918, conservou dela certos usos de natureza administrativa, de caráter descentralizador, e

algumas instituições. Bolzano, por sua vez, apresenta uma composição variável, de

germanos, que compõem a maioria da população, italianos e ladinos, estes formando uma

diminuta minoria. Embora maioria nesta província, os germanos se tornam numericamente

inferiores aos italianos quando considerada a população total da Região. Em decorrência

da Primeira Guerra Mundial, foi transferido da Áustria para a Itália o Südtirol, fixando-se

como limite fronteiriço da Itália a linha natural da vertente alpina.

Esse pequeno grupo de ladinos fala um idioma de mesmo nome. Por questões

próprias, pertinentes, por exemplo, à cultura e história, essas pessoas se inclinavam mais

para a Áustria do que para a Itália, e, na Segunda Guerra Mundial, para a Alemanha.

Embora não sejam numerosos seus falantes mundo afora, é ensinada em diversas escolas

da Região. O ladino falado na Itália não deve ser confundido com a língua homônima de

origem hispânica. No caso desta, ela é falada pelos judeus sefarditas, que foram expulsos

da Espanha em 1492, desenvolvendo-se alhures, pelo que apresenta acentuadas diferenças

em relação ao espanhol, embora seja bastante similar ao falado àquele tempo, quando a

433 GIANNINI, Massimo Severo. Op. cit., p. 31: “Ambos sentimientos, de naturaleza puramente emocional,
deberían haberse reconsiderado, ya que personas orginarias de ambas islas habían desempeñado siempre
cargos importantísimos en el aparato nacional.”
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palavra ‘ladino’ significava espanhol. Hoje, ao menos no continente latino-americano, o

termo é adjetivo utilizado para designar uma pessoa astuta, sagaz.

A se seguir a tradição, a Região deveria ter sido denominada de Venezia-

Trento, e não Trentino-Alto Adigio. Apresenta a peculiaridade de que suas duas

províncias, Trento e Bolzano, são autônomas, além de que a autonomia da Região encontra

suas origens em um tratado internacional. Conforme acordo entre De Gaspari e Grüber,

que foi incluído no Tratado de Paz de Paris, de 10 de fevereiro de 1947, a Itália se

comprometia com uma autonomia quanto ao exercício dos Poderes Executivo e Legislativo

das populações de língua alemã de Bolzano e dos Municípios bilíngües de Trento. Assim,

embora a autonomia da Região abarque também as populações italianas – como não

poderia deixar de ser, sob pena de se criar odiosas distinções em um mesmo território –, ela

decorreu de um compromisso firmado em benefício dos habitantes de ascendência

germânica.

Diante da autonomia conferida às províncias de Trento e de Bolzano,

estabeleceu-se que à Região do Trentino-Alto Adigio tocam competências legislativas

plenas acerca de matéria organizacional, enquanto àquelas duas cabem competências em

Direito substantivo, sentindo-se mais a atuação das províncias no dia-a-dia do que a da

Região. De acordo com a atual redação do artigo 117, nas matérias de sua competência,

essas províncias – e apenas elas, além das Regiões – participarão das decisões que tenham

por fim a formação dos atos normativos comunitários e proverão a aplicação e

cumprimento dos acordos internacionais e dos atos da União Européia, observando as

normas de procedimento estabelecidas por lei estatal, que regulará as formas de exercício

do poder substitutivo em caso de descumprimento.

O Vale d’Aosta, também área de fronteira, é francófono. Encontra-se, porém,

perfeitamente integrado à unidade italiana, tendo sido decidido no Tratado de Paz firmado

com a França “dar-lhe o Estatuto de Região Autônoma para a proteção do francês, que

verdadeiramente era a segunda língua em todo o Piemonte, do qual antes formava parte o

Vale”434. Inicialmente, o Valle d’Aosta estava integrado à província de Turim, tendo sido

alçada à posição de província ao tempo do fascismo. Imediatamente após o final da

Segunda Guerra Mundial, a França alimentou uma propaganda autonomista nessa porção

434 GIANNINI, Massimo Severo. Op. cit., p. 31: “(...) darle el Estatuto de Región Autónoma para protección
del francés, que verdaderamente era la segunda lengua en todo el Piamonte, del cual antes formaba parte el
Valle.”
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da Itália, o que levou o governo italiano a lhe conceder um ordenamento administrativo

próprio pelo Decreto lugartenencial de 7 de setembro de 1945. Seu Estatuto especial

apresenta uma diferença em relação ao das demais Regiões, que é a opção pelo

selfgovernment britânico, de modo que “o Valle d’Aosta tem personalidade jurídica

própria, mas em seu território não há mais órgãos locais do Estado que os tributários e os

de polícia. O Presidente da Junta Regional substitui ao Prefeito, e as demais funções

estatais se delegam na Região”435.

Em relação às demais Regiões autônomas, a de Friuli-Venezia Giulia

apresentava maiores dificuldades em relação à sua própria caracterização, por não se saber

exatamente ao tempo da Constituição quais viriam a ser suas fronteiras definitivas. Viviam

nessa área fortes minorias eslovenas. Pelo Tratado de Paz, coube à então Iugoslávia a

maior parte da província de Gorizia habitada por eslovenos. Trieste, que fora ocupada pelo

general Josip Broz Tito em 1945, foi transformada em Território Livre, administrado pela

Autoridade militar aliada, tendo sido dividido entre os dois países conforme as zonas de

administração, com algumas retificações, por um Memorando de 5 de outubro de 1954,

firmado entre Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália e Iugoslávia. Com isso, a população

eslovena na Região se tornou efetivamente mínima. O Friuli, entretanto, conserva certas

peculiaridades, falando-se aí o furlan, que se não se considerar como uma língua própria, é

ao menos um dialeto bastante individualizado.

As competências legislativas das Regiões especiais podem ser exclusivas ou

concorrentes – também denominadas primárias e secundárias, respectivamente – ou

residuais. Por uma questão histórica, é preciso se mencionar a competência integrativa, ou

terciária. O primeiro tipo corresponde ao Poder Legislativo pleno, e dependerá do Estatuto

de cada uma das Regiões, que o delimitará. Em função desse caráter de exclusividade, a

legislação regional exclusiva derroga a estatal nos limites territoriais daquela Região, isto

é, ela lhe é hierarquicamente superior; entretanto, em caso de omissão legislativa da

Região de matéria de sua competência, é aplicada a legislação estatal, que serve assim

como meio de integração do ordenamento jurídico regional. Embora sua precedência

quanto às normas estatais, as leis de competência exclusiva das Regiões devem sempre

observar os princípios gerais do ordenamento jurídico italiano.

435 GIANNINI, Massimo Severo. Op. cit., p. 32: “El Valle de Aosta tiene personalidad jurídica propria, pero
en su territorio no hay más órganos locales del Estado que los tributarios y los de policía. El Presidente de la
Junta Regional sustituye al Prefecto, y las demás funciones estatales se delegan en la Región.”
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A propósito das competências concorrentes, estas são numerus clausus,
reservando-se às Regiões a potestade legislativa desde que respeitadas as legge-cornice –
leis-marco, lois cadres ou Rahmengesetze –, de competência do Estado, que procedem a
determinação dos princípios fundamentais correlatos. Em não havendo uma lei estatal que

estabeleça especificamente os princípios fundamentais pertinentes a determinada matéria

de legislação concorrente, eles devem ser extraídos das normas já existentes no

ordenamento jurídico. Conquanto a Lei n.o. 62/1953 diga que o Conselho regional não

pode deliberar sobre as matérias do artigo 117 se não houverem sido promulgadas antes as

leis da República relativas aos princípios fundamentais de cada matéria, a Lei n.o.

281/1970 – conhecida por Lei Financeira, relativa às Regiões comuns – estabelece o modo

retro de obtenção de tais princípios.

Com base em antiga redação do artigo 117 da Constituição italiana, ao dizer

que as leis da República podiam atribuir à Região o poder de ditar normas para sua

atuação, estabeleceu-se um dissenso doutrinário se essa competência das Regiões –

denominada integrativa – era regulamentar ou legislativa. Em havendo a atribuição, essas

normas seriam efetivamente leis, tanto que, em caso de conflito, deveriam prevalecer sobre

os regulamentos estatais e regionais. A discussão, porém, perde sentido diante do atual

Texto Constitucional, que estabelece regras e terminologias distintas. O poder

regulamentar, nas matérias de competência exclusiva do Estado, a ele pertence, salvo

delegação para as Regiões, tocando a regulamentação a estas quanto a todas as demais

matérias. A Constituição, portanto, não mais se refere a normas ao tratar do poder

regulamentar das Regiões, também estando suprimido o termo ‘atuação’.

É deveras natural que o ente que tenha competência para legislar acerca de

determinada matéria também seja competente para sua regulamentação. Uma vez que o

Estado é competente para legislar apenas quanto às matérias de sua competência exclusiva

e acerca de princípios fundamentais no caso de competência concorrente, deixando-se todo

o resto da competência legislativa às Regiões, a regra ora em vigor é coerente.

Não é possível se fazer uma interpretação da Constituição italiana que não

entenda serem as Regiões especiais dotadas de competência residual. A disposição

pertinente a esta não faz qualquer diferenciação quanto aos tipos de Região, referindo-se a

elas de forma genérica. O fato de que o vigente primeiro comma do artigo 117 estabelece
que a condição particular de autonomia dessas Regiões decorre de seus Estatutos especiais
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não invalida a aplicação das demais normas constitucionais sobre competência às Regiões

especiais, salvo se específicas para as Regiões ordinárias.

Caso a interpretação fosse no sentido de não se aplicar às Regiões especiais o

dispositivo que concede às Regiões a competência residual, por não ter a Constituição se

referido expressamente a elas, estar-se-ia quebrando uma norma elementar de

hermenêutica, segunda a qual onde o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-

lo. Prosseguir nesse raciocínio implicaria entender que a vedação do artigo 120 de as

Regiões instituírem taxas de importação e exportação ou de trânsito entre si, ou de

adotarem procedimentos que obstaculizem de algum modo a livre circulação de pessoas e

coisas entre elas, seria aplicável apenas às Regiões ordinárias, por não se referir

expressamente a Constituição às Regiões especiais. Isto se traduz em um verdadeiro

absurdo, pelo que é evidente que estas também são dotadas de competência legislativa

residual.

Igualmente, não atribuir às Regiões especiais a competência residual obrigaria

que não se atribuísse a elas a competência concorrente, já que usada a mesma técnica de

redação legislativa. Assim, se fosse concedido a uma das Regiões especiais um Estatuto

demasiado limitado, seria possível se chegar à situação peculiar – ao menos em tese – de

uma Região ordinária ter mais autonomia que uma especial. Obviamente essa não é a

intenção dos legisladores constitucionais – originários e derivados. Na verdade, os

Estatutos especiais podem atribuir às Regiões todas as competências que se entenderem

adequadas, inclusive as inseridas no rol de competência exclusiva do Estado, as quais

então se transladarão para a competência regional.

Quanto às Regiões ordinárias, a Democracia Cristã retardou a sua constituição,

pois, tendo sido a grande vencedora das eleições de 1948, formou ela o Governo,

competindo-lhe, decerto, cumprir as determinações da Disposição Transitória VIII436. O

que se verificava, porém, era uma clara situação de descumprimento constitucional.

436 “Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle
Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l’esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei
loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali.”
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Aplicáveis os dizeres de Calamandrei, ao pontuar que “se um Governo, apoiado sobre uma

densa maioria, como era aquela que a Democracia Cristã tinha durante a primeira

legislatura, quer que um projeto de lei seja discutido e aprovado consegue sempre (como se

viu para a lei eleitoral majoritária) fazê-lo aprovar”437, sendo o mesmo verdadeiro quando

não se quer a aprovação.

Durante a primeira Legislatura, que durou até 1953, a Democracia Cristã

aprovou uma lei a respeito da constituição e funcionamento dos órgãos regionais, de 10 de

fevereiro de 1953, não fazendo nada mais no sentido de estabelecer as Regiões ordinárias.

Isto, porém, não era suficiente para a formação das Regiões ordinárias, pois, para se

constituir uma delas, era preciso que fossem seguidos certos passos, quais sejam,

“convocar eleições nos territórios tradicionalmente correspondentes às regiões indicadas,

convocar os Conselhos regionais derivados dos mesmos em uma cidade da região

(enquanto que o definitivo centro da região será determinado, logo, autonomamente, com

uma norma estatutária) e aprova, em fim, o estatuto pelo mencionado colégio”438. O artigo
131 da Constituição – que estabelece quais são as Regiões –, é apenas uma norma

programática, que demandava esses passos para sua concreção.

Não era apenas a Democracia Cristã que tomava partido contra o regionalismo.

Também o faziam diversos jornais, que enunciavam motivos diversos para esse

comportamento, “mas o argumento mais essencial, exprimido por sua maioria, era receio

muito claro de que o PCI buscasse utilizar a região para fazer pela periferia aquilo que não

poderia fazer pelo centro: saber enfraquecer o poder estatal”439. A paranóia comunista

também atingia a Itália, embora em menor grau do que no Continente americano, onde o

Partido era proibido.

Apenas em 1968 foi promulgada uma lei que tratava das regras para se eleger

os Conselhos regionais das Regiões ordinárias, dando-se as eleições em 1970, logo após a

437 CALAMANDREI, apud BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional.
Madrid: Tecnos, 1978, p. 246: “si um Gobierno, apoyado sobre una compacta mayoría, como era aquella que
la Democracia Cristiana tenía durante la primera legislatura, quiere que un proyecto de ley sea discutido y
aprobado consigue siempre (como se vio para la ley electoral mayoritaria) hacerlo aprobar (...)”
438 RUFFIA, Paolo Biscaretti di. Op. cit., p. 636: “(...) convocar elecciones en los territorios tradicionalmente
correspondiente a las regiones indicadas, convocar los Consejos regionales derivados de los mismos en una
ciudad de la región (mientras que el definitivo centro de la región será determinado, luego, autónomamente,
con una norma estatutaria) y aprobar, en fun, el estatuto por el mencionado colegio.”
439 FLOGAÏTIS, Spyridon. Op. cit., p. 201: “Mais l’argument le plus essentiel, exprimé par leur majorité,
était la crainte trè nette que le PCI chercherait à utiliser la région pour faire dans la périphérie ce qu’il ne
pouvait pas faire au centre : à savoir affaiblir le pouvoir de l’état.”
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aprovação da Lei Financeira. Eleitos os Conselhos regionais, estes se puseram a elaborar

os Estatutos ordinários, que, de acordo com as normas constitucionais então vigentes,

requeria deliberação por maioria absoluta, requerendo a aprovação do Estado por meio de

lei da República. Já em 1971, todos os Estatutos foram aprovados.

Segundo a mencionada Disposição Transitória VIII, cabia ao Estado fazer a

transferência do pessoal necessário às Regiões, quanto às matérias de sua competência.

Essa transferência, bem como a de atribuições, tocaria a leis delegadas, conforme ditame

da Lei Financeira. Em conseqüência, elaboraram-se diversas leis delegadas, que

promoveram uma confusa transferência, dificultando o exercício regional das

competências concorrentes. A situação ensejou um pacto político que conduziu à Lei n.o.

382/1975, que dispunha:

1. A culminação do processo de transferências de competências, estabelecendo
que se devam transferir também as competências dos Entes público nacionais.

2. Que as transferências se fizessem por setores orgânicos, considerando não
tanto “a matéria” como as funções.

3. Que deveriam ser consideradas funções de atribuição regional, as referidas ao
território e ao “corpo social”, ou seja, à coletividade.

4. Que ali donde uma função transferida encontra na normativa positiva funções
afins, instrumentais ou complementares, de tal modo que constituindo todas
juntas um setor orgânico, e a matéria referente às funções não estivesse
compreendida na lista das matérias regionais do artigo 117 da Constituição, as
funções afins deveriam ser “delegadas” às Regiões.

5. Que também em matérias delegadas, as Regiões deveriam ter potestade
legislativa, assim como em matérias transferidas.440

Com esteio nesse arcabouço legislativo, desenvolveram-se as Regiões

ordinárias, dando-se, ainda em 1976, importante passo ao se promover transferências de

funções administrativas, culminando o processo regional com os dispositivos legais

aprovados em 1977. Destarte, é possível se dizer que houve um descumprimento parcial da

Constituição italiana até 1977, ano em que finalmente o Regionalismo triunfou, com a

elaboração das Leis delegadas n.o. 616, 617 e 618, segundo as quais:

440 GIANNINI, Massimo Severo. Op. cit., p. 26-27: “1. La culminación del proceso de transferencias de
competencias, estableciendo que se debían transferir también las competencias de los Entes públicos
nacionales. 2. Que las transferencias se hiciesen por sectores orgánicos, considerando no tanto <<la
materia>> como las funciones. 3. Que deberían ser consideradas funciones de atribución regional, las
referidas al territorio y al <<cuerpo social>>, o sea, a la colectividad. 4. Que allí donde una función
transferida encontrase en la normativa positiva funciones afines, instrumentales o complementarias, de tal
modo que constituyendo todas juntas un sector orgánico, y la materia referente a las funciones no estuviese
comprendida en la lista de las materias regionales del artículo 117 de la Constitución, las funciones afines
deberían ser <<delegadas>> a las Regiones. 5. Que también en las materias delegadas, las Regiones deberían
tener potestad legislativa, así como en las materias transferidas.”
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a) Atribuem-se às Regiões a potestade de conceder personalidade jurídica
privada aos Entes de interesse regional.

b) Atribuem-se às Regiões a potestade de conceder autorizações para as
aquisições destinadas aos Entes infra-regionais, sejam estes públicos ou
privados.

c) Reconhece-se às Regiões a possibilidade de instituir Entes públicos de
interesse Regional (chamados Entes para-regionais).

d) Atribui-se ao Presidente das Juntas Regionais a potestade de expropriação por
interesse público.

e) Outorga-se às Regiões a faculdade de se valer de órgãos técnicos do Estado.
f) Sujeitam-se a um procedimento especial de supressão cerca de 70 Entes
públicos nacionais, estabelecendo-se que os Entes públicos associativos podem
ser transformados em Entes privados se existe a solicitação de 30 porcento dos
associados.

g) Suprimem-se 13 classes de órgãos periféricos do Estado, 14 Direções Gerais
dos Ministérios Estatais, e uma vintena de seções de distintos Ministérios.

Por último, reconduz-se a um único escalão, vinculado à presidência do
Conselho de Ministros, o pessoal dos Entes suprimidos não transferidos às
Regiões e na expectativa de ulterior destino.441

As Regiões ordinárias apresentam dois tipos de competência legislativa, a

concorrente e a residual. Sobre aquela, bem como quanto à competência integrativa,

aplica-se tudo quanto se disse a respeito das Regiões especiais. A competência residual,

porém, é merecedora de maiores atenções.

É praticamente a regra de repartição de competências de uma Federação que se

enumerem as competências da União e, se houver, as competências concorrentes,

deixando-se tudo o mais sob a batuta dos Estados, fórmula consagrada pela Emenda X à

Constituição dos Estados Unidos. Ora, a Constituição italiana deixa às Regiões a

competência residual, enumerando aquelas exclusivas do Estado, que no plano das

competências concorrentes – também enumeradas – fica limitado à elaboração de

princípios fundamentais, pelo que, nesse ponto, as Regiões são hoje idênticas aos Estados-

membros.

441 GIANNINI, Massimo Severo. Op. cit., p. 76-77: “a) Se atribuye a las Regiones la potestad de conceder
personalidad jurídica privada a los Entes de interés Regional. b) Se atribuye a las Regiones la potestad de
conceder autorizaciones para las adquisiciones destinadas a los Entes infrarregionales, sean éstos públicos o
privados. c) Se reconoce a las Regiones la posibilidad de instituir Entes públicos de interés Regional
(llamados Entes pararregionales). d) Se atribuye al Presidente de las Juntas Regionales la potestad de
expropiación por interés público. e) Se otorga a las Regiones la facultad de valerse de órganos técnicos del
Estado. f) Se sujetan a un procedimiento especial de supresión cerca de los 70 Entes públicos nacionales,
estableciéndose que los Entes públicos asociativos pueden ser transformados en Entes privados si existe la
solicitud del 30 por 100 de los asociados. g) Se suprimen 13 clases de órganos periféricos del Estado, 14
Direcciones Generales de los Ministerios Estatales, y una veintena de secciones de distintos Ministerios. Por
último, se recondujo a un único escalafón, vinculado a la presidencia del Consejo de Ministros, el personal de
los Entes suprimidos no transferidos a las Regiones y en expectativa de ulterior destino.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



217

O fato de a Constituição italiana estabelecer certas matérias sobre as quais o

Estatuto deve dispor não invalida a similitude entre este e as Constituições dos Estados-

membros, por ser a Constituição de um Estado conformadora de todas as regras que sob ela

se encontrem. No artigo 123, fica estabelecida a competência estatutária para regular o

exercício do direito de iniciativa e do referendo sobre leis e provimentos administrativos da

Região e a publicação das leis e dos regulamentos regionais. A Região não pode se furtar

de fazê-lo quando da elaboração de seu Estatuto, mesmo porque sem disposição sobre tais

matérias seria impossível a feitura de normas legais e normas administrativas, quedando-se

vazia sua autonomia. No caso, “esta competência é obrigatória para o Estatuto que pode

ademais pelo princípio da autonomia regional, dispor sobre qualquer outra matéria que, de

acordo com a primeira parte do art. 123, refira-se à organização interna da Região”442,

desde que sejam respeitadas as regras constitucionais.

Embora sob o ponto de vista das competências legislativas se possa dizer que

as Regiões ordinárias têm se aproximado das Regiões especiais, no tocante à elaboração

dos Estatutos elas possuem maior liberdade. Enquanto os Estatutos das Regiões especiais

são aprovados por lei constitucional, os Estatutos das Regiões ordinárias são aprovados e

modificados por lei elaborada pelo próprio Conselho Regional, aprovada por maioria

absoluta em dois turnos com intervalo mínimo de dois meses, sendo dado ao Estado

promover perante a Corte Constitucional questão de legitimidade constitucional sobre o

Estatuto nos trinta dias seguintes à sua publicação.

As Regiões ordinárias, portanto, já apresentam autonomia constitucional, na

medida em que se pode fazer uma analogia entre as Constituições e os Estatutos, por serem

elas próprias encarregadas da elaboração e modificação destes, sem interferência estatal.

Isto não significa, porém, ausência de controle de constitucionalidade. Como ilustrado pela

Corte Constitucional italiana na sentença n.o. 304/2002, decorrente de um processo movido

pelo Presidente do Conselho de Ministros a propósito de uma modificação no Estatuto de

Marche, “o recurso de legitimidade constitucional (questione di legittimità constituzionale)
frente aos Estatutos ordinários tem caráter preventivo, antes da entrada em vigor do

442 PETRIELLA, Dionisio. La Constitución de la República italiana. Prologo de Rafael Bielsa. Buenos
Aires: Asociación Dante Alighieri, 1957, p. 228-229: “Esta competencia es obligatoria para el Estatuto que
puede además por el principio de la autonomía regional, disponer sobre cualquier otra materia que, de
acuerdo com la primera parte del art. 123 se refiera a la organizaciópn interna de la Región.”
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mesmo; enquanto que a impugnação do resto das leis regionais tem caráter sucessivo, uma

vez que tenha a norma entrado em vigor e tenha começado a produzir efeitos jurídicos”443.

Nessa decisão, foi interpretado de forma distinta o vocábulo ‘publicação’

quanto ao seu uso na Constituição tanto a respeito da contagem do prazo para a

interposição da questão de constitucionalidade do Estatuto (artigo 123) quanto das leis

regionais (artigo 127). No primeiro caso, “o prazo para promover o controle de

legitimidade constitucional ante a Corte começa a transcorrer desde a publicação que dá

notícia (pubblicazione notiziale) da aprovação estatutária no Conselho regional, e não da
publicação posterior à promulgação que determina a entrada em vigor da norma”444, a qual

é utilizada como marco temporal para o caso das leis regionais. Reside aí o grande

diferenciador entre os Estatutos ordinários e as Constituições dos Estados-membros, já que

estas só se submetem a controle constitucional sucessivo, nunca prévio. Portanto, mesmo

tendo menor autonomia que as Regiões especiais, são as Regiões comuns que apresentam

maiores semelhanças com os Estados-membros de uma Federação.

A aproximação do Estado italiano ao modelo federal clássico encontra respaldo

ainda na composição estritamente regional do Senado – prevista no artigo 57 da

Constituição –, que fora os representantes das Regiões conta apenas com seis

representantes da circunscrição eleitoral do estrangeiro, perfazendo um total de 315

Senadores. O número de representantes de cada Região é calculado em proporção a sua

população, não podendo nenhuma Região ter menos de sete Senadores, salvo Molise, que

tem dois, e o Valle d’Aosta, que conta com apenas um. Outrossim, todas Regiões atendem

à lei de participação, e as ordinárias, salvo o controle prévio de constitucionalidade de seus

Estatutos, satisfazem a lei de autonomia, havendo uma Corte Constitucional competente

para dirimir os conflitos entre as Regiões e o poder central.

443 ORTEGA SANTIAGO, Carlos. Apuntes jurisprudenciales sobre el nuevo regionalismo italiano. Teoría y
realidad constitucional. Madrid, n. 10-11, p. 577-583, 2º. semestre 2002/1º. semestre 2003, p. 578: “(...) el
recurso de legitimidad constitucional (questione di legittimità constituzionale) frente a los Estatutos
ordinarios tiene carácter preventivo, antes de la entrada en vigor del mismo; mientras que la impugnación del
resto de leyes regionales tiene carácter sucesivo, una vez que la norma ha entrado en vigor y ha comenzado a
producir efectos jurídicos.”
444 ORTEGA SANTIAGO, Carlos. Op. cit., p. 578-579: “(...) el plazo para promover el control de
legitimidad constitucional ante la Corte comienza a transcurrir desde la publicación que da noticia
(pubblicazione notiziale) de la aprobación estatutaria en el Consejo regional, y no de la publicación posterior
a la promulgación que determina la entrada en vigor de la norma (...)”
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Após proceder à sua classificação dos Estados regionais, diz Jorge Miranda que

aquele que mais se assemelha a uma Federação é o do tipo integral, e quando nele dispõem

as Regiões de faculdades legislativas e de auto-organização, mas que são distintos:

a) Porque o acto final, a vontade última na elaboração ou na alteração dos
estatutos regionais pertence ao poder central; ou seja, as regiões não têm poder
constituinte;

b) Porque as regiões tão pouco participam na elaboração e na revisão da
Constituição do Estado, como unidades políticas distintas dele; ou seja, o poder
constituinte do Estado é delas independente.445

Diante da situação constitucional italiana, a lição do Catedrático da Faculdade

de Direito da Universidade de Lisboa se torna inaplicável à Itália. Não apenas as Regiões

participam do processo de emenda à Constituição, por meio do Senado, pois é exigida a

participação das duas Casas legislativas para a feitura das leis de revisão da Constituição, a

teor do artigo 138, como também as Regiões ordinárias são dotadas de relativa autonomia

constitucional. Para a Itália se converter em um Estado federal resta apenas se estender a

autonomia constitucional às Regiões especiais, suprimir o controle de constitucionalidade

prévio sobre os Estatutos e se proceder a alterações no Texto Constitucional, como, por

exemplo, estabelecendo-se que os Senadores – que já são eleitos regionalmente – sejam

representantes das Regiões, e não da Nação, como determina o artigo 67.

Há, porém, um ponto essencial na atual redação da Constituição italiana acerca

da autonomia das Regiões ordinárias que dificulta sua identificação com os Estados-

membros. É que o terceiro comma do artigo 116 prevê a possibilidade de se conceder às
Regiões ordinárias outras modalidades e condições especiais de autonomia, quanto às

matérias de competência concorrente, à organização da justiça de paz, às normas gerais em

matéria de ensino e à proteção do meio ambiente, do ecossistema e dos bens culturais. Esta

concessão deve ser feita por meio de lei estatal, por iniciativa da Região interessada,

escutadas as entidades locais, respeitando-se os princípios contidos no artigo 119, que

dispõe sobre a autonomia financeira dos entes territoriais e da criação do Fundo de

Compensação, para os territórios de menor capacidade fiscal por habitante.

Nesse caso, a autonomia não é constitucionalmente afeita às Regiões, mas

concedida pelo Estado, mediante lei cuja aprovação requer a maioria absoluta, com prévio

acordo entre ambos. A autonomia tem de ser constitucionalmente garantida, e não apenas

prevista, de modo que qualquer poder que não esteja assegurado na Constituição é

445 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 303.
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precário, pois pode ser revogado por lei estatal. Cada Região ordinária possuir uma

autonomia distinta em função de seu Estatuto não representa óbice ao processo federalista

italiano, pois a decisão quanto ao conteúdo do Estatuto, quanto às competências assumidas

dentro do marco constitucional, toca exclusivamente à Região; entretanto, ter uma

‘autonomia’ condicionada por leis estatais contraria a lógica do sistema federal, dada sua

revogabilidade por meio de lei.

Mesmo com o revés das últimas tentativas de reforma constitucional, que

ampliariam o processo, está claro que a Itália tem caminhado em direção ao federalismo,

ficando para trás o período de excessivo centralismo dos anos de descumprimento

constitucional, que implicava verdadeira violação da Carta Magna.

O terceiro comma da nova redação do artigo 116, que permite “a possibilidade
para as Regiões ordinárias de pedir ao Estado a aplicação de formas mais amplas de

autonomia sobre matérias que são exclusivas do Estado (instrução, meio ambiente,

jurisdição de paz)”446, claramente teve inspiração na descentralização assimétrica

espanhola, em que Regiões mais bem preparadas podem solicitar junto ao poder central

uma autonomia diferenciada.

Todas as Regiões contam como seus órgãos com o Conselho regional, que

exerce o Poder Legislativo, a Junta, que exerce o Executivo, e o Presidente desta, que

representa a Região e promulga as suas leis, expedindo os regulamentos regionais. Ele é

eleito pelo sufrágio universal e voto direto, salvo se de forma distinta dispuser o Estatuto

regional. Os conselheiros são invioláveis por suas opiniões e não respondem pelos votos

que proferirem no exercício de suas funções, vedando-se sua participação ao mesmo tempo

a qualquer Junta regional, Casa do Parlamento, outro Conselho ou ao Parlamento europeu.

Em respeito à autonomia regional, é em lei desse tipo, dentro de princípios fundamentais

estabelecidos por legislação estatal, que são estabelecidos a duração dos órgãos eletivos, o

sistema de eleição e os casos de inelegibilidade do Presidente e demais componentes da

Junta regional, bem como do Conselho.

446 PAVANI, Giorgia. Estudio constitucional del modelo territorial italiano. Prolegómenos: derechos y
valores. Bogotá, v. IX, n. 17, p. 161-177, jan./jun. 2006, p. 169: “(...) la posibilidad para las Regiones
ordinarias de pedir al Estado la aplicación de formas más amplias de autonomía sobre materias que son
exclusivas del Estado (instrucción, medio mbiente, jurisdicción de paz).”
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5.3 Teorias e classificações acerca do Estado regional

Quando a Espanha promulgou a Constituição de 1931, propugnando pelas

Regiões em regime de autonomia, surgiu o problema de como enquadrá-lo dentro do

esquema clássico que opõe Estado unitário e Estado federal. Foi “Ambrosini –presidente

que foi do Tribunal Constitucional italiano– aquele que em 1933 precisou o conteúdo do

Estado regional e suas diferenças a respeito do Estado unitário e federal”447, sendo suas

lições seguidas na generalidade por aqueles que entendem o Estado regional como uma

forma própria, substantiva, de Estado, e não mera forma de Estado unitário.

A doutrina divide-se em quatro tendências sobre a natureza do Estado

regional448. A primeira delas vê o Estado regional, bem como o federal, apenas como um

grau mais avançado de descentralização. Neste caso, aplica-se analogamente a lição de

Kelsen acerca da distinção entre um Estado unitário descentralizado e uma Federação, que

seria relativa apenas ao grau de descentralização. Portanto, o que diferencia as noções de

Estado-membro, Região autônoma e autarquia entre si seria relativo apenas à quantidade

de descentralização nelas verificável. Partindo das considerações de Kelsen, Garcia-Pelayo

faz interessante observação:

Prescindimos aqui da distinção de Kelsen entre descentralização total e parcial e
completa e incompleta. O interessante é que a partir do Estado Unitário se
podem distinguir uma série de formas de descentralização cada vez mais
perfeitas: administrativa, por autonomia, por países, federal, Confederação,
Uniões de Estado e comunidade internacional. Deste modo, o Estado Federal não
se distingue substancial ou qualitativamente da descentralização regional (por
países), senão que é simplesmente um grau superior caracterizado capitalmente
pela autonomia constitucional e a participação na legislação central.449

A segunda tendência concebe o Estado regional como Estado unitário. Este

“tanto pode ser Estado unitário centralizado como Estado unitário descentralizado ou

447 BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978, p.
161: “(...) Ambrosini –presidente que fue del Tribunal Constitucional italiano– el que en 1933 precisó el
contenido de Estado regional y sus diferencias respecto al Estado unitario y federal.”
448 Cf. BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978,
p. 163-164.
449 GARCIA-PELAYO, Manuel. Op. cit., p. 230: “Prescindimos aquí de la distinción de Kelsen entre
descentralización total y parcial y completa e incompleta. Lo interesante es que a partir del Estado Unitario se
pueden distinguir una serie de formas de descentralización cada vez más perfectas: administrativa, por
autonomía, por países, federal, Confederación, Uniones de Estado y comunidad internacional. De este modo,
el Estado federal no se distingue sustancial o cualitativamente de la descentralización regional (por países),
sino que es simplemente un grado superior caracterizado capitalmente por la autonomía constitucional y la
participación en la legislación central.”
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regional”450. Distingue-se da anterior por reconhecer a dicotomia qualitativa que há entre o

Estado unitário e a Federação. Foderaro também compartilha desse ponto de vista,

entendendo que “o Estado regional, como o italiano, não é um Estado composto, senão
unitário, que se caracteriza por uma estrutura administrativa descentralizada”451, tendo as

Regiões autonomia para legislar, bem como para administrar nos limites estabelecidos pela

Constituição. Linares Quintana, Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade

de Direito e Ciências Sociais de Buenos Aires, também é adepto dessa tendência,

defendendo que “o Estado regional não é senão uma forma do Estado unitário, já que a
medida de competência de potestades e funções da região não chega a conformar a

autonomia constitucional –que inclui o poder constituinte de segundo grau– própria dos

Estados membros de um Estado federal”452. Para ele, Ranelletti está correto, ao estabelecer

a dicotomia entre Estados unitário e federal, únicos tipos de Estado. Por isso, ou a Região

era Estado-membro de uma Federação ou ente administrativo de um Estado unitário. A

opção de Quintana é clara.

A identificação do Estado regional como federal é defendida pelos partidários

da terceira corrente, entre eles Guido Lucatello. O Professor italiano entende que os

Estados-membros de uma Federação não são verdadeiros Estados, mas meros entes

subordinados do Estado central, por ser este o único dotado de soberania, elemento

essencial à caracterização de um ente como Estado, tendo aqueles dela abdicado em seu

favor. Por esse motivo, os Estados-membros não possuem autonomia constitucional, e sim

autonomia legislativa e administrativa. O Estado federal, para ele, é uma espécie de Estado

regional, possuindo os Estados-membros uma autonomia particular453.

Finalmente, a última teoria é a que considera o Estado regional como espécie

particular de Estado. Aqui se insere a teoria de Ambrosini, que o qualificou como

intermediário entre o Estado unitário e o federal, isto é, um tertium genus, em exposição

450 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 300.
451 VERDÚ, Pablo Lucas. Curso de Derecho politico. Volumen II: la crisis de la teoria del Estado en la
actualidad; federalismo y Estado federal; la teoria de la Constitución en el marco del derecho politico. 3 ed.
Madrid: Tecnos, 1986, p. 220: “(...) el Estado regional, como el italiano, no es un Estado compuesto, sino
unitario, que se caracteriza por una estructura administrativa descentralizada.”
452 QUINTANA, Segundo V. Linares. Derecho constitucional e instituciones politicas: teoria empirica de
las instituciones politicas. Tomo II. Con una introducción por Karl Loewenstein. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, 1970, p. 134: “El Estado regional no es sino una forma del Estado unitario, ya que la medida de
competencia de potestades y funciones de la región no llega a conformar la autonomía constitucional –que
incluye el poder constituyente de segundo grado– propria de los Estados miembros de un Estado federal.”
453 Cf. BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978,
p. 212-213.
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formulada em 1933 no artigo Un tipo intermedio di Stato tra l’unitario e il federale
caratterizato dall’autonomia regionale, vinculado na Rivista di Diritto Pubblico. Para ele,
“as regiões autônomas gozam de direitos e poderes próprios, reconhecidos ou conferidos

irrevogavelmente pela Constituição. Desta maneira, os “poderes próprios” das regiões

estão garantidos, enquanto que os poderes dos entes autárquicos poderia ser revogados ou

reduzidos livremente pelo poder legislativo estatal”454. Ao contrário do que se afirmou, as

Regiões não têm direitos próprios, são eles estabelecidos pela Constituição, havendo acerto

nessa definição, todavia, se for considerado seu sentido político, e não jurídico.

Enquanto as províncias são entidades de natureza apenas administrativas,

exercentes de poderes administrativos e regulamentares, as Regiões também são políticas,

dotadas de vontade própria, ainda que subordinada ao do Estado, e possuidoras de Poder

Legislativo, tal como o Estado. Essas diferenças são de jaez tão profundo que não é

possível se agrupar o Estado regional como espécie do unitário. Além dessa diferença entre

os entes autárquicos e as Regiões, “Ambrosini considera que a região, suas competências e

exercício concreto gozam de uma garantia constitucional que não têm os entes

autárquicos”455, não podendo o Estado proceder a modificações no ordenamento regional

sem ferir a Constituição, o que já lhe é dado quanto às províncias e Municípios. Este

critério, entretanto, não serve como diferenciador, pois só vale para Constituições rígidas.

Se elas forem flexíveis, leis ordinárias poderiam realizar mudanças no ordenamento

regional.

O juiz da Corte Constitucional italiana também se ocupou em fazer uma

distinção entre os entes autônomos e os Estados-membros456, que conservam a qualidade

de Estado, que aqueles não têm. A discrepância se encontra em dois elementos dos

Estados-membros, quais sejam, a autonomia constitucional e a participação na formação da

vontade nacional.

454 BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978, p.
181: “(...) las regiones autónomas gozan de derechos y poderes proprios, reconocidos o conferidos
irrevocablemente por la Constitución. De esta manera, los “poderes proprios” de las regiones están
garantizados, mientras que los poderes de los entes autárquicos podrían ser revocados o reducidos libremente
por el poder legislativo estatal.”
455 BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978, p.
184: “AMBROSINI considera que la región, sus competencias y ejercicio concreto gozan de una garantía
constitucional que no tienen los entes autárquicos.”
456 Cf. BADÍA, Juan Ferrando. El Estado unitario, el federal y el Estado regional. Madrid: Tecnos, 1978,
p. 185.
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Conhecidas as principais correntes sobre a natureza do Estado regional, é

mister tomar ciência de como estes se classificam. Acerca disto, propôs Jorge Miranda

diversas categorias, a saber “Estado regional integral e Estado regional parcial; Estado

regional homogéneo e Estado regional heterogéneo; Estado com regiões de fins gerais e

Estado com regiões de fins especiais”457.

O Estado regional é do tipo integral quando ocorre uma completa divisão do

seu território em regiões autônomas. Por esse raciocínio, o Estado federal é integral, na

medida em que todo ele está repartido em Estados-membros, à exceção dos territórios

federais, se houver. No Brasil, não há atualmente territórios federais e o Distrito federal é

considerado pela Constituição como ente federado. Em contraposição, o Estado regional

parcial é aquele no qual convivem áreas dotadas de autonomia política com outras que

contam apenas com descentralização administrativa, servindo Portugal de exemplo típico,

em razão da autonomia restrita às Regiões de Açores e Madeira.

Tanto o Estado regional integrado quanto o parcial podem ser qualificados

como homogêneos ou heterogêneos, a depender se as Regiões são organizadas da mesma

forma ou não. Não há necessidade de uma completa igualdade no trato da organização das

Regiões, mas ela deve existir quanto ao essencial. A Itália se enquadra como Estado

regional heterogêneo, havendo nela Regiões com Estatutos especiais e outras com

Estatutos ordinários.

Os Estados regionais de fins gerais são aqueles nos quais são constituídas as

Regiões tendo em vista todos os interesses específicos das populações de determinadas

áreas, enquanto que, nos Estados regionais de fins especiais, buscam-se atender apenas a

alguns interesses específicos, como os de natureza cultural. A Bélgica, com sua divisão em

Flandres, Valônia e Bruxelas, é um exemplo deste último tipo.

5.4 Breves considerações sobre o regionalismo português

457 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo III: estrutura constitucional do Estado. 2
ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 225-226.
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Apenas com vistas a demonstrar a existência de outros Estados regionais que

não a Espanha e a Itália, procedemos a breves comentários sobre o Estado regional

português, de forma simplificada, aventando-se apenas seus pontos principais.

A história de Portugal é permeada pela conquista ultramarina. Embora um

Estado pequeno desde suas origens, foi Portugal o Estado europeu pioneiro na exploração

do além-mar, tendo construído um Império colonial que abrangia extensas porções da

África, como Angola e Moçambique, além do Brasil, na América, que era sua maior e mais

rica possessão.

Com o sopro do princípio das nacionalidades no Continente africano, após a

Segunda Guerra Mundial, o Império colonial português fica ameaçado. Nesse período, o

país era governado pela ditadura de Oliveira Salazar, que combate com veemência as

aspirações independentistas na África. Problemas decorrentes das guerras coloniais e da

crise econômica levaram a uma situação de insatisfação que conduziu à derrocada do

regime em 1974, com a Revolução dos Cravos, levada à frente pelos capitães do Exército.

Em decorrência desta, é convocada uma Assembléia Nacional Constituinte, promulgando-

se a vigente Carta Magna em 1976.

O artigo 6º. da Constituição estabelece que o Estado é unitário, mas que

respeita na sua organização e funcionamento o regime autonômico insular, constituindo-se

os arquipélagos de Açores e Madeira em Regiões autônomas dotadas de Estatutos político-

administrativos e de órgãos de governo próprio. Portugal sempre foi afeito à centralização,

representando o Texto Constitucional uma inovação completa na organização estatal,

conferindo-se pela primeira vez “poderes substancialmente políticos a órgãos regionais

com titulares não designados pelo poder central”458.

Ao contrário do que ocorreu na Itália e na Espanha, Portugal não foi

inteiramente dividido em Regiões dotadas de poder político, pois o território continental

foi dividido em regiões459 meramente administrativas, classificando-se a forma de Estado

adotada na categoria dos Estados regionais parciais. A nomenclatura ‘Estado unitário

458 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo III: estrutura constitucional do Estado. 2
ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 244.
459 E, justamente para diferenciá-las das Regiões possuidoras de autonomia política, são elas grafadas com
inicial minúscula.
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regional’, pretendida por Jorge Miranda460, é inadequada, pois ou o Estado é federal,

regional ou unitário. É possível, porém, entender esta designação, pois o Doutrinador

lusitano entende ser o Estado regional apenas uma forma descentralizada de Estado

unitário.

Em consonância com o artigo 226 da Constituição portuguesa, os Estatutos são

elaborados pelas assembléias legislativas regionais, mas submetidos à apreciação e

aprovação pela Assembléia da República, de forma que se tratam de leis ordinárias

estatais, à semelhança dos Estatutos ordinários italianos na vigência da redação original da

Constituição de 1947. Essas leis ordinárias, todavia, devem ser consideradas como

reforçadas, o que significa que “enquanto vigorarem, não podem ser contrariadas por

outras leis: a Assembleia da República poderá, decerto, modificá-las a todo o tempo, mas

com essa intenção específica (e precedendo iniciativa regional, insista-se), não por

disposição avulsa”461. Isto está de acordo com o que dispõe o artigo 112, n.o. 4, por serem

os Estatutos pressupostos normativos necessários das leis regionais, devendo por elas ser

respeitados.

As Regiões são dotadas de assembléia legislativa local e de governo regional –

que é responsável perante aquela –, ambos órgãos regionais próprios, que exercem o

governo. O presidente da assembléia regional é nomeado pelo Ministro da República,

representante do Estado na Região, que nessa atribuição deve atenção ao resultado

eleitoral, cabendo a este nomear e exonerar os demais membros do governo regional, sob

proposta daquele.

Consoante definição em seus respectivos Estatutos, as Regiões são dotadas dos

poderes de:

a) legislar, com respeito aos princípios fundamentais das leis gerais da

República, em matérias de interesse específico para as Regiões que não estejam

reservadas à competência própria dos órgãos de soberania;

b) legislar, sob autorização da Assembléia da República, em matérias de

interesse específico para as regiões que não estejam reservadas à competência

própria dos órgãos de soberania;

460 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo III: estrutura constitucional do Estado. 2
ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 224.
461 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo III: estrutura constitucional do Estado. 2
ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 248-249.
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c) desenvolver, em função do interesse específico das Regiões, as leis de bases

em matérias não reservadas à competência da Assembléia da República, bem

como as de bases do sistema de segurança social e do serviço nacional de saúde;

bases do sistema de proteção da natureza, do equilíbrio ecológico e do

patrimônio cultural; regime geral do arrendamento rural e urbano; bases da

política agrícola, incluindo a fixação dos limites máximos e mínimos das

unidades de exploração agrícola; bases do regime de âmbito da função pública;

bases gerais do estatuto das empresas públicas e das fundações públicas;

d) regulamentar a legislação regional e as leis gerais emanadas dos órgãos de

soberania que não reservem para estes o respectivo poder regulamentar;

e) exercer a iniciativa estatutária;

f) exercer a iniciativa legislativa, através das Assembléias Legislativas, mediante

a apresentação à Assembléia da República de propostas de lei e respectivas

propostas de alteração;

g) exercer poder executivo próprio;

h) administrar e dispor do seu patrimônio e celebrar os atos e contratos em que

tenham interesse;

i) exercer poder tributário próprio, nos termos da lei, bem como adaptar o

sistema fiscal nacional às especificidades regionais, nos termos de lei-quadro da

Assembléia da República;

j) dispor, nos termos dos estatutos e da lei de finanças das Regiões autônomas,

das receitas fiscais nelas cobradas ou geradas, bem como de uma participação

nas receitas tributárias do Estado, estabelecida de acordo com um princípio que

assegure a efetiva solidariedade nacional, e de outras receitas que lhes sejam

atribuídas e afetá-las às suas despesas;

l) criar e extinguir autarquias locais, bem como modificar a respectiva área, nos

termos da lei;

m) exercer poder de tutela sobre as autarquias locais;

n) elevar povoações à categoria de vilas ou cidades;

o) superintender nos serviços, institutos públicos e empresas públicas e

nacionalizadas que exerçam a sua atividade exclusiva ou predominantemente na

região, e noutros casos em que o interesse regional o justifique;

p) aprovar o plano de desenvolvimento econômico e social, o orçamento regional

e as contas da região e participar na elaboração dos planos nacionais;
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q) definir atos ilícitos de mera ordenação social e respectivas sanções, sem

prejuízo da competência legislativa da Assembléia da República quanto o regime

geral de punição das infrações disciplinares, bem como dos atos ilícitos de mera

ordenação social e do respectivo processo;

r) participar na definição e execução das políticas fiscal, monetária, financeira e

cambial, de modo a assegurar o controle regional dos meios de pagamento em

circulação e o financiamento dos investimentos necessários ao seu

desenvolvimento econômico-social;

s) participar na definição das políticas respeitantes às águas territoriais, à zona

econômica exclusiva e aos fundos marinhos contíguos;

t) participar nas negociações de tratados e acordos internacionais que diretamente

lhes digam respeito, bem como nos benefícios deles decorrentes;

u) estabelecer cooperação com outras entidades regionais estrangeiras e

participar em organizações que tenham por objeto fomentar o diálogo e a

cooperação inter-regional, de acordo com as orientações definidas pelos órgãos

de soberania com competência em matéria de política externa;

v) pronunciar-se por sua iniciativa ou sob consulta dos órgãos de soberania,

sobre as questões da competência destes que lhes digam respeito, bem como, em

matérias do seu interesse específico, na definição das posições do Estado

Português no âmbito do processo de construção européia;

x) participar no processo de construção européia mediante representação nas

respectivas instituições regionais e nas delegações envolvidas em processos de

decisão comunitária quando estejam em causa matérias do seu interesse

específico.462

Há que se observar, todavia, que “pode haver leis regionais não decretadas por

órgãos regionais e leis dimanadas de órgãos de soberania que não são leis gerais da

República”463, valendo apenas em determinadas porções do território. A legislação das

Regiões deve sempre ter em conta as regras gerais expedidas pelas leis estatais, que assim

operam como leis marco. Dentro desse limite, admite-se um regramento legal distinto entre

as Regiões e entre estas e o Continente.

O poder de legislar e o de desenvolver as leis de base mencionados no item “a”

e “c”, respectivamente, há pouco enunciados, encontra seu complemento na lista de

462 Quadro elaborado a partir do artigo 227 da Constituição portuguesa.
463 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo III: estrutura constitucional do Estado. 2
ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 256.
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matérias de interesse específico das Regiões, anunciado no artigo 228, que abrange, entre

outras, a defesa do ambiente e equilíbrio ecológico; recursos hídricos, minerais, termais e

energia de produção local; infra-estruturas e transportes marítimos e aéreos entre as ilhas;

desenvolvimento comercial e industrial; e organização da administração regional e dos

serviços nela inseridos, bem como outras matérias que respeitem exclusivamente à

respectiva Região ou que nela assumam particular configuração.

5.5 Do federalismo regional

5.5.1 O federalismo cooperativo

Os governos federal e estaduais, embora cada qual contando com uma esfera

própria de atuação, podem se ver em situações tais que se faça necessária cooperação entre

eles. Nesse caso, em vez de agir um deles de forma exclusiva, ou ambos de forma paralela,

agem em conjunto, a fim de obter melhor resultado. Não se cuida o federalismo

cooperativo de uma nova forma da divisão de competências ou de poder político, mas de

atuação conjunta dos entes federados para atingir determinadas finalidades.

Nos Estados Unidos, a principal maneira pela qual se exerce o federalismo

cooperativo é por meio dos chamados grants-in-aid, isto é, de subvenções que a União
concede aos Estados-membros, que são condicionadas a serem gastas em determinadas

atividades, obedecendo ainda a certas condições. Os Estados precisam criar ou designar um

órgão encarregado do uso da subvenção, apresentar um plano que se encontre de acordo

com os critérios federais, e estabelecer um fundo próprio a ser utilizado juntamente com a

verba federal naquela atividade, de igual montante, critério este nem sempre aplicado,

sendo a atividade submetida a supervisão e controle federal464.

De certa forma, a concessão desse auxílio financeiro concorre para aumentar a

proeminência do poder central em relação aos Estados, já que estes, ansiosos pelo

recebimento das subvenções federais, concordam em seguir regras e padrões estabelecidos

464 Cf. MATHEWS, John Mabry. Op. cit., p. 64.
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pela União, muitas vezes modificando os seus próprios, o que se dá mesmo se exigida

contrapartida financeira estadual. Com isso, o poder central expande sua atuação, e de certa

forma exerce um controle sobre os Estados, excedendo sua competência constitucional

originária. Ele habitualmente, todavia, discute com os Estados a forma de utilização das

subvenções, até mesmo porque é necessário que o Estado dê seu aceite.

Essa modalidade de auxílio federal, os grants-in-aid, foi bastante utilizada ao
tempo do New Deal, como forma de implementar a política social proposta por Franklin
Delano Roosevelt. Seus efeitos sobre a autonomia estadual, porém, já eram alvo de críticas

vários anos antes, como a feita pelo presidente Coolidge, na mensagem sobre o orçamento

de dezembro de 1925 endereçada ao Congresso, de que “ela interferia com a performance

pelos Estados de funções propriamente estaduais”465. Com a Grande Depressão, houve a

necessidade de os Estados aceitarem o auxílio federal, até mesmo chegando a requerê-lo,

por não disporem dos fundos necessários para custear programas de bem-estar social por si

sós.

O fato de a União determinar certos padrões e regras e poder exigir

contrapartidas estaduais não deve chegar a tal ponto que desnature o próprio sistema

federal. É preciso, pois, diferenciar as idéias de centralização e homogeneização. Aquela se

relaciona com um processo de concentração de poder, e esta de cooperação, visando à

redução de desigualdades entre os diversos entes federados466, buscando uma igualdade

pelo padrão mais elevado, obviamente. Essa redução passa necessariamente pela prestação

de serviços públicos de mesma qualidade em toda a Federação, justificando-se que a União

estabeleça requisitos para a concessão de subvenções federais e determine as formas pelas

quais elas serão utilizadas.

A intenção principal da cooperação entre a União e os Estados-membros é de

promover o bem-estar geral da população, e, em assim sendo, o Estado Social se coaduna

com o federalismo cooperativo, em especial pela aplicação de políticas públicas tendentes

à redução das disparidades regionais. O grande modelo de federalismo cooperativo é a

Alemanha, que após a sua unificação em 1991 inaugurou um sistema institucional de

transferência de renda entre os Länder, por meio do qual a riqueza flui dos Estados mais

465 Cf. MATHEWS, John Mabry. Op. cit., p. 64: “(…) it interfered with the performance by the states of
properly state functions.”
466 Cf. BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do advogado,
2004, p. 57.
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prósperos para os da ex-Alemanha Oriental, o que está de acordo com “a obsessão alemã

pela equalização, e pela idéia de que cada cidadão deve ter o mesmo nível de vida em

qualquer ponto do território nacional”467. A concessão de ajuda financeira, mesmo que

tutelada, a Estados-membros que não conseguem por si mesmos prover todas as suas

necessidades não pode ser vista como um ataque ao princípio federal. Ao contrário, serve

para que eles tenham as condições materiais para o exercício efetivo de suas competências.

Obviamente, a situação não pode ser tal que o Estado-membro seja majoritariamente

dependente das subvenções federais, pois a autonomia requer obrigatoriamente os recursos

financeiros correlatos para seu exercício, sem os quais ela não existe na prática.

Essa breve explanação já permite apontar um traço distintivo essencial entre o

federalismo cooperativo norte-americano e o alemão. Enquanto nos Estados Unidos ele se

liga ao spending power do Congresso, a fim de resolver casos concretos, na Alemanha ele
se traduz por uma transferência tanto vertical – entre União, Estados e Municípios – quanto

horizontal de receitas tributárias – entre entes federados do mesmo tipo. Por maior que ela

seja, a cooperação não é suficiente para ilidir o federalismo competitivo nos Estados

Unidos, mas apenas para atenuá-lo. Esse ‘poder de gastar’, a propósito, “é diferente do

poder de regular, o qual é o poder de proibir ou mandar certas atividades àqueles que não
recebem fundos federais, ou pelo menos nenhum fundo federal que seja dependente de

aquiescer com a proibição ou ordem”468. A diferença se mantém mesmo com a exigência

de condições, tendo a Suprema Corte decidido no caso Pennhurst State School & Hosp. v.
Halderman que a legislação elaborada com base no ‘poder de gastar’ tem muito da

natureza de um contrato.

Na Alemanha, a Lei Fundamental estabelece a compensação financeira vertical

com o propósito de evitar os desequilíbrios verticais de outras Federações, onde há

alocação separada a cada nível de fontes tributárias469. Já a compensação financeira

467 CAMARGO, Aspásia. Federalismo cooperativo e o princípio da subsidiariedade: notas sobre a
experiência recente do Brasil e da Alemanha. In HOFMEISTER, Wilhelm, CARNEIRO, José Mário
Brasiliense (org.). Federalismo na Alemanha e no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, Série
Debates n.o. 22, Vol. I, abril 2001. cap. 5, p. 69-94, p. 87.
468 TRIBE, Laurence H. American constitutional law. Volume One. 3rd ed. New York: Foundation Press,
2000, p. 839: “(...) is different from the power to regulate, which is the power to prohibit or mandate certain
activities on the part of those receiving no federal funding, or at least no federal funding that is contingent on
complying with the prohibition or mandate.” p. 839
469 Cf. SPAHN, Paul Bernd. Da controvérsia sobre a compensação financeira na Alemanha. In
HOFMEISTER, Wilhelm, CARNEIRO, José Mário Brasiliense (org.). Federalismo na Alemanha e no
Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, Série Debates n.o. 22, Vol. I, abril 2001. cap. 9, p. 147-172,
p. 152.
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horizontal se apresenta em três estádios. No primeiro deles, “trata-se dos efeitos regionais

de distribuição na alocação de impostos conjuntos, e particularmente do imposto sobre

vendas”470, alocando recursos nos Estados menos prósperos por meio de participações

complementares. O segundo estádio diz respeito a uma compensação financeira que se dá

propriamente entre os Estados, pelo qual aqueles que possuem poder financeiro superior

fornecem recursos àqueles em posição menos privilegiada. E no terceiro estágio acontece

“mais uma correção da repartição de recursos entre os estados pelas alocações financeiras

verticais da União (alocações federais complementares) de efeito assimétrico”471, que

servem para nivelar diferenças entre Estados.

Com esteio no estabelecimento, pela Constituição brasileira, de competências

comuns e concorrentes, Gilberto Bercovici diferencia cooperação e coordenação472. Esta se

relaciona com a competência concorrente, pois que cada ente federado decide de forma

independente, com prevalência do direito federal; na cooperação, não há atuação isolada,

devendo todos os entes federados exercer sua competência em conjunto, tendo a

cooperação federal por fonte a Constituição federal. Esta visão simplifica demasiadamente

a questão do federalismo cooperativo, se tomada exclusivamente, a par de outras

considerações473, tais como o auxílio financeiro.

No Brasil, a Constituição de 1988 também instituiu um sistema de

transferência tributária, visando à redução das disparidades regionais, especialmente por

meio de fundos constitucionais e de uma “repartição tributária de impostos federais e

estaduais, beneficiando Estados e Municípios, mediante atribuições de percentuais da

arrecadação dos impostos que se tornaram objeto da repartição”474, consagrando o

federalismo cooperativo.

O sistema federativo estabelecido no Brasil pela Constituição de 1891 era

estritamente dualista, de caráter competitivo, à semelhança do federalismo norte-

americano. Não havia cooperação entre União e Estados, o que só foi rompido em razão de

uma grande seca que assolou o Nordeste, dando origem à Inspetoria Federal de Obras

Contra as Secas do Nordeste, criada pelo Decreto Legislativo n.o. 7.619/09,

470 SPAHN, Paul Bernd.Ob. cit, p. 147-172, p. 154.
471 SPAHN, Paul Bernd.Ob. cit., p. 147-172, p. 156.
472 BERCOVICI, Gilberto. Op. cit., p. 59-61.
473 Gilberto Bercovici leva outros aspectos em consideração, tratando, por exemplo, da transferência de
recursos.
474 RAMOS, Dircêo Torrecillas. O federalismo assimétrico. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 52.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



233

“sistematizando uma assistência planejada, contínua e racional, que veio a substituir as

ajudas inspiradas em sentimento de caridade”475. Com a Carta de 1934, foram dados

importantes passos na direção do federalismo cooperativo, tal qual a repartição tributária,

os quais foram suspensos pela Constituição de 1937, que estabelece um Estado altamente

centralizado.

A Constituição de 1946 avança no federalismo cooperativo, já que ela, além de

prever uma repartição de receitas tributárias, atribui à União a valorização econômica da

Amazônia, “impõe-lhe que coopere com auxílio pecuniário para o desenvolvimento dos

sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal; e incumbe-lhe a elaboração e

execução de um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas da bacia do

rio São Francisco”476. Estabeleceu-se um regime cooperativo, para promover o

desenvolvimento das regiões economicamente mais atrasadas.

É verdade que as Constituições de 1967 e 1969 mantiveram os aspectos de

cooperação, mas ao mesmo tempo promoveram elevado grau de centralização do poder e

dos tributos na União, a qual, fortalecida, determinava os rumos de todo o Brasil. O

gigantismo da União, suprimindo na prática grande parcela da autonomia dos Estados,

aliado à sua atuação no sentido da integração econômica do país por meio da cooperação

com as diversas Regiões de acordo com suas necessidades, tornando-as dependentes dos

recursos de Brasília, permitem que se denomine o federalismo do período militar como de

integração, termo utilizado por Alfredo Buzaid na aula inaugural do curso de 1971 da

Escola Superior de Guerra477.

O então Ministro da Justiça, porém, fez questão de frisar que a autonomia das

unidades federadas fora respeitada pelo constituinte, diferindo o federalismo cooperativo

do de integração, na medida em que aquele se relaciona com a suplementação das

deficiências dos Estados, e este com a consagração do bem-estar de todo o Brasil478. A

diferença, na verdade, é aparente, pois a suplementação das deficiências dos Estados é um

requisito indispensável para o bem-estar geral, já que, se partes do conjunto não estão bem,

não se pode dizer que o conjunto todo esteja. Só há sentido na distinção se ela se basear no

fato de que o federalismo cooperativo não pode implicar redução da autonomia dos

475 BUZAID, Alfredo. O Estado federal brasileiro. Brasília: Ministério da Justiça, 1971, p. 24.
476 BUZAID, Alfredo. Op. cit., p. 29.
477 In BUZAID, Alfredo. Op. cit., p. 40.
478 Cf. BUZAID, Alfredo. Op. cit., p. 40.
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Estados, justamente o que se verificou no período da ditadura militar, característica

peculiar ao federalismo de integração.

5.5.2 O federalismo das Regiões

Embora a cooperação entre a União e os Estados-membros que caracteriza o

federalismo cooperativo seja uma medida louvável, reforçando os laços de solidariedade

que devem existir dentro de uma organização federativa, ela se mostra insuficiente diante

dos graves problemas enfrentados pela região Nordeste e dos desafios postos pela

Amazônia e, em outros tempos, pelo Centro-Oeste, cuja situação apresenta significativas

melhoras a partir da mudança da capital federal para Brasília e em conseqüência da forte

expansão agrícola apresentada na última década, especialmente da cultura da soja.

Os problemas brasileiros não costumavam ser encarados de um ponto de vista

regional – práxis ainda incipiente –, isto é, desde uma perspectiva que superasse os limites

territoriais dos Estados, salvo casos isolados, como o da citada Inspetoria Federal de Obras

contra as Secas do Nordeste (IFOCS), que se converteu no Departamento Nacional de

Obras Contra a Seca (DNOCS) em 1945.

Quando em vigor a Carta de 1891, primeira da era republicana, que instituiu o

federalismo dual no Brasil, em flagrante imitação do modelo estadunidense, para cuja

autonomia não estavam preparadas as antigas províncias, acostumadas ao centralismo

monárquico, havia rígida imposição à União quanto a prestar auxílio aos Estados. Isto era

permitido apenas em caso de calamidade pública, mediante requisição. Não obstante, o

Governo federal tomou a decisão de combater o flagelo da seca, criando o IFOCS.

Os homens são dados às aparências, o que certamente é fruto de sua vaidade.

Por esse motivo, prestam-se o mínimo possível a solicitar a ajuda de seu próximo, o que

fazem de forma relutante e apenas se melhor saída não se apresentar. Os Estados-membros

da República Velha agiam da mesma forma. Desagradava-lhes e originava reações

veementes qualquer intromissão de natureza política, pois visível ao público, mas eram

“muito menos atentos, senão quase indiferentes, em presença de invasões na área
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econômica – onde a ajuda federal era invariavelmente saudada e reclamada com

sofreguidão”479.

O presidente Epitácio Pessoa, egresso que era do Nordeste, promoveu a

construção de açudes na Região, destinando-se ali, por determinação legal, dois por cento

da receita federal em obras de irrigação. Assumindo Getúlio Vargas o poder por meio de

um golpe, apelidado de revolução, termo tão ao gosto de todos os golpistas que intentam

institucionalizar seu poder, permaneceu o país sem uma Constituição por quatro anos, até a

promulgação da Carta de 1934, que em seu artigo 5º., XV, insere entre as competências

privativas da União a organização da defesa permanente contra os efeitos da seca nos

Estados do que então era considerado como ‘Norte’, destinando para tanto um valor nunca

inferior a quatro por cento de sua receita tributária sem destinação especial, a serem gastos

com pessoal e obras (artigo 177). Repetiu-se no art. 7º., II, a obrigação dos Estados

proverem eles mesmos às necessidades de sua administração, tocando à União o dever de

lhes prestar socorro, mediante solicitação, em caso de calamidade pública.

Essa Constituição durou apenas até 1937, quando o regime varguista, que se

legitimara com ela, deu novo golpe, impondo ao Brasil a Lex Superior de 1937, que
elimina aquela destinação de receitas tributárias, re-implantada na Constituição de 1946,

mas com seu valor agora estabelecido em três por cento, restaurando-se também a

competência federal para combater os efeitos da seca. O destino, quando se presta às

ironias, o faz de forma escancarada, cabendo ao governo de um nordestino, Castello

Branco, pôr fim a tal dispositivo constitucional.

O gasto mencionado deveria ser executado dentro de um planejamento, e agora

se mencionava ‘Nordeste’, não mais ‘Norte’, como beneficiário deste. A mudança não é

apenas de nome. Significa uma mudança no modo dos órgãos oficiais federais de encarar o

país, abandonando-se critérios puramente geográficos para se focar em aspectos

socioeconômicos. Os mencionados aproveitamento do São Francisco e valorização da

Amazônia se incluem nesse contexto de programas de atuação governamental.

Uma vez que a reserva de verbas federais era destinada a obras contra a seca,

importava saber quais áreas seriam por ela beneficiadas. Com tal preocupação, instituiu-se

em 1936 o Polígono das Secas, ampliado em 1947 e novamente em 1951, quando passou a

479 BONAVIDES, Paulo. Reflexões: política e direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 85.
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abarcar parte do território setentrional de Minas Gerais. Em 1948, a União criou a

Comissão do Vale do São Francisco e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco.

O Banco do Nordeste do Brasil representa um marco da atuação regional da

Federação brasileira, criado em 1952 para fomentar os negócios na Região, sem prejuízo

de outras formas de financiamento federal. Ele serviria, como serve, para promover o

progresso das áreas onde atua, de modo que “a concepção que estava subjacente à sua

criação diferia daquela subjacente à criação dos outros órgãos. Na terminologia de S.

Robock, o BNB já se insere na “Nova Era”; vale dizer, passa-se a pensar os problemas

nordestinos como problemas econômicos e não de engenharia hidráulica”480. Reduzir os

problemas nordestinos às secas é um erro crasso, que desconsidera o exemplo de Israel,

mas não se pode desprezar sua importância, dado o forte caráter agrícola de sua economia,

especialmente na porção interior do território.

Em função de estudos técnicos, o governo Kubitschek enviou ao Congresso

Nacional o projeto de lei que criava a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste,

que foi promulgado no final de 1959 sob o n.o. 3.692/59, vindo aquela a funcionar a partir

de março de 1960, constituindo-se na primeira agência latino-americana capaz “de servir

de ponto de partida a uma eventual reformulação do sistema federativo”481. O

estabelecimento da SUDENE se coaduna com o momento vivido pelo Brasil, de

planejamento industrial, olhar voltado para o futuro e um otimismo irrepreensível, dos

quais só restaram a lembrança.

À exceção dos ressentimentos entre irmãos criados pela Tarifa das

Abominações, entre outras, a situação brasileira ao longo da maior parte do século XX se

assemelhava à dos Estados Unidos da primeira metade do século XIX. Uma região de

economia agrária, baseada em monoculturas voltadas para a exportação, gerando os meios

para a outra promover seu desenvolvimento industrial; aquela empobrecendo, esta

enriquecendo. No país estrangeiro, o Norte se beneficiava do protecionismo alfandegário,

que prejudicava o Sul. No Brasil, o Centro-Sul aproveitava as divisas obtidas pelas

exportações nordestinas de produtos da terra para financiar as importações que lhe

permitiam a industrialização.

480 COHN, Amélia. Crise regional e planejamento (o processo de criação da SUDENE). 2 ed. São Paulo:
Perspectiva, 1978, p. 61.
481 BONAVIDES, Paulo. Reflexões: política e direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 93.
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Foi nesse quadro que buscou a SUDENE incentivar o desenvolvimento

industrial do Nordeste, obtendo sucessos consideráveis, a par de outros tantos projetos

fracassados. Inegável que sem esse órgão a situação da Região seria consideravelmente

pior. Cumpre notar que quando órgãos como a SUDENE remanejam problemas regionais

“para a órbita federal, fazem com que os mesmos escapem às competências estaduais. E,

ao depois, a União, entendendo que tais questões são de caráter regional e não de natureza

federal, se furta em atuar em relação às mesmas”482, criando uma perversa armadilha, cuja

solução está em se tornar a SUDENE um órgão regional, e não da autoridade central,

evitando as distorções que ela apresentou em sua primeira existência, até ser extinta no

governo de Fernando Henrique Cardoso. O Senador Dinarte Mariz se manifestou de forma

similar, ao afirmar que “alguém já tem me perguntado que solução eu daria às distorções

observadas na SUDENE. Eu sempre respondo que o Nordeste só poderá se desenvolver e

progredir pelas mãos dos próprios nordestinos. É preciso que o Governo federal tome de

quem tem para dar a quem não tem, em vez de dar a quem tem para escravizar a quem não

tem”483.

A economia sempre é um fator de grande relevo para a atuação política.

Certamente os Estados Unidos teriam se demorado mais em sua independência se não

houvessem sido submetidos a um aumento de impostos por parte dos ingleses, assim como

os anseios federalistas brasileiros teriam encontrado um campo menos fértil junto aos

cafeicultores paulistas se não gozassem eles de grande poderio econômico. A União

Européia tem raízes em experiências de mercado comum, servindo a adoção da moeda

única como acelerador de sua integração. Daí o acerto dos dizeres do Professor Paulo

Bonavides, nos anos 70, de que “com o Nordeste, está acontecendo na órbita econômica

algo tão profundo em suas implicações políticas, que faz lembrar o caminho da Europa

para o federalismo. O sentimento de unidade oferece um lado político, cuja importância os

analistas não têm ressaltado com a força e o peso que se impõe e merece”484. A integração

e o destino econômico comum produzem laços fortíssimos, que fornecem o substrato para

uma atuação política conjunta, que, aliás, já é existente no Congresso Nacional, por meio

da bancada do Nordeste, que desconsidera a dicotomia governo-oposição, fornecendo a

482 DALLARI, Dalmo de Abreu, cf. SOUZA, Moacyr Benedicto de. Do Estado unitário ao Estado regional.
Revista de informação legislativa. Brasília, a. 22, n. 85, p. 125-138, jan./mar. 1985, p. 136.
483 MARIZ, DINARTE, apud SARAIVA, Paulo Lopo. Federalismo regional. São Paulo: Saraiva, 1982, p.
59.
484 BONAVIDES, Paulo. Reflexões: política e direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 109.
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semente da criação das Regiões como realidade político-institucional. Mais forte seria essa

atuação, no entanto, se ela também pudesse acontecer de forma unitária, e não apenas

conjunta. Para isto, faz-se necessária a criação das Regiões como entes federados.

Mesmo sendo prodigiosa e louvável a atuação da bancada do Nordeste – que,

atuando em conjunto, transmite a impressão de terem seus membros recebido um mandato

da Região como um todo, e não apenas de seus respectivos Estados –, a idéia da criação de

partidos regionais em uma futura federação regional deve ser rechaçada485. Não se trata do

exemplo histórico e nefasto dos partidos estaduais da República Velha. Àquele tempo não

havia maturidade política por parte dos Estados, que se encontravam completamente

despreparados para assumirem a autonomia que lhes foi concedida repentinamente,

situação bastante diversa da que ora se verifica. A vedação dos partidos regionais tem

relação com a preservação do sentimento de unidade nacional, que poderia ser

comprometido por agremiações políticas sem compromisso com o todo. Neste caso, a

prevenção deve ser talhante, para não que não se gerem movimentos separatistas, ameaça

ora desprezível, o que sem dúvida constitui motivo de júbilo para país de tamanha

magnitude territorial. Mesma preocupação adviria de um federalismo regional

excessivamente descentralizado, havendo sempre a necessidade de a União ser forte a

ponto de poder debelar tais infortúnios. Portanto, as Regiões não devem gozar de uma

autonomia tal que represente perigo à integridade territorial brasileira.

Se o federalismo brasileiro se originou de um processo centrífugo, por vontade

do poder central, tomado de assalto pelos republicanos no 15 de novembro de 1889, “nada

obsta a que se faça o mesmo com o federalismo das Regiões e que este provenha também

da iniciativa do poder central, e seja por igual um federalismo “criado”, elaborado,

desenvolvido e sancionado pelo consentimento oficial”486. Nada impede que a iniciativa

parta dos próprios Estados, que dispõem dos meios para o fazer, por meio do Senado,

legitimado que é para propor emendas constitucionais. Junto a eles, os Deputados federais,

pois, embora representantes do povo, são eleitos no plano estadual, e, prezando pelo

interesse de seus respectivos Estados, naturalmente prezam pelo de sua Região.

A desvalorização que a ditadura militar impôs aos Estados-membros com a

hipertrofia da União foi acompanhada por uma valorização popular do sentimento

485 Em sentido contrário, BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo e
a crise contemporânea. Fortaleza: Edições Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1987, p. 372.
486 BONAVIDES, Paulo. Reflexões: política e direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 158.
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regionalista, especialmente no Nordeste, decorrente da sua atuação planificada da União

sobre as Regiões com vistas à redução das desigualdades regionais. Por tal razão, a

institucionalização da Região como ente federado certamente não seria mal recebida pela

população brasileira, desde que não se prestasse ao fomento de rixas, acostumada que já

está a tratar dos problemas brasileiros de forma regionalizada. Essa situação, de tão

arraigada, constantemente exposta nos meios de comunicação, transmite-se também para

aqueles que não vivenciaram a ditadura. O Nordeste, aliás, já apresenta uma unidade de

caráter e de propósito de longa data, o que se pode constatar historicamente, tanto pelo

levante republicano de 1817 quanto pela Confederação do Equador de 1824. De qualquer

forma, o federalismo regional converterá em jurídica uma situação de fato, criando meios

para melhor se coordenar a harmonização das condições sociais dos diversos pontos do

território brasileiro.

De acordo com o Professor Paulo Bonavides, o Estado regional ou é forma de

Estado unitário ou de Estado federal, ocasião em que está diante do federalismo das

Regiões487. Considerando a diferença entre as noções de Estado-membro, autonomia e

autarquia – isto é, autonomia constitucional, autonomia legislativa e descentralização

administrativa –, é forçoso reconhecer a existência do Estado regional como tertium genus,
contrariando a opinião do conceituado Constitucionalista. A Federação regional, por sua

vez, é uma peculiaríssima forma de Estado federal, que por não ter sido ainda posto em

prática, encontra-se apenas no esquema das abstrações teóricas, conquanto tenha sido

idealizado com suporte em constatações da realidade brasileira. A par de seu nome, não

está a meio caminho dos Estados regional e federal, mas é uma verticalização profunda da

autonomia neste, em reconhecimento às diferenças culturais e econômicas existentes sobre

um mesmo território estatal.

O referido Acadêmico acredita serem mais amplas as possibilidades federativas

de autonomia regional em um Estado federal do que em um unitário, mesmo de larga

descentralização, dado que “a autonomia regional nas uniões federativas tem por base a

própria pluralidade do sistema e, sem que haja quebra do processo autônomo que comporta

vários graus de descentralização e se ultima na extremidade, onde produz o advento de

487 Cf. BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo e a crise
contemporânea. Fortaleza: Edições Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1987, p. 377.
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uma nova estatalidade participante do pacto federativo”488. O não-aproveitamento da

oportunidade constituinte da década de 80 para se instalarem as Regiões como entes

federados no Brasil e as recentes reformas constitucionais italianas não forneceram

exemplos contrários. Com essas emendas à Constituição a Itália deu importantes passos na

direção do federalismo, no qual as Regiões viriam a ser os protótipos de entes federados,

entretanto falta-lhes a estatalidade, condição para formar uma Federação.

É um fato concreto que os entes federados no Brasil, salvante a União, gozam

cada vez menos da autonomia material necessária ao exercício de suas competências

constitucionalmente assinaladas. Se no passado havia um sério problema quanto ao pacto

federativo decorrente do centralismo político tipicamente ditatorial vivido durante o regime

militar, ele se mantém com a Constituição de 1988, que prescreve um sistema tributário

cuja implementação oprime Estados e Municípios. O problema da exacerbação da União é

anterior à ditadura militar, incrementando-se progressivamente desde o advento da

República, com exceção da ordem constitucional inaugurada em 1946, como não poderia

deixar de ser, já que subseqüente a uma ditadura de inspiração fascista. Não obstante, ele

se acentuou dramaticamente com o governo instalado em 1964. Hoje, mais da metade da

arrecadação está concentrada na União, deixando os demais entes federados desprovidos

dos recursos necessários ao exercício prático de sua autonomia. Se um direito sem

garantias pode chegar a ser uma fórmula vazia, a autonomia sem os meios materiais

correlatos é mera prescrição constitucional.

Se ao tempo da ‘revolução’ o federalismo das Regiões representava uma forma

de se escapar à constante centralização promovida pelas Forças Armadas, tendente a tornar

o Estado brasileiro unitário489, este motivo diminuiu em importância. Isto porque de pouco

adiantaria a criação de outro nível federativo se ele também não dispusesse dos recursos

para fazer valer a contento suas atribuições, servindo apenas de fórum para debates, o que

prescinde da mudança do sistema federativo vigente. É acertada a idéia de que “enquanto

estivermos encaixados no subdesenvolvimento haverá nesta Região meros territórios

federais e não Estados com a dignidade da autonomia”490, sendo comum a romaria de

governadores a Brasília para fazer súplicas ao presidente da República, à semelhança de

488 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo e a crise
contemporânea. Fortaleza: Edições Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1987, p. 378.
489 Cf. BONAVIDES, Paulo. Reflexões: política e direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 110.
490 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo e a crise
contemporânea. Fortaleza: Edições Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1987, p. 421.
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um pedinte. Em vez de criar esse nível regional, mais fácil seria uma reforma tributária que

zelasse pelo vínculo federativo, promovendo uma adequada distribuição do poder de

tributar e das receitas deste decorrentes. Esse motivo para a formação das Regiões, de

evitar a concentração do poder político – verticalmente na União e horizontalmente no

Presidente –, porém, foi o único que perdeu sua razão de ser, por hoje demandar apenas a

modificação do sistema tributário constitucional.

Da exposição retro, todavia, fica patente a necessidade de organismos regionais

de planejamento para superação dos problemas supra-estaduais. A teoria exige a prática, a

modo do que esses organismos devem ser complementados por órgãos genuinamente

regionais, dotados de poder suficiente para atuar por si, não mais a reboque da União. As

dificuldades são de caráter regional, não bastando a assinatura de convênios entre os

Estados, que, motivados por interesses ou dificuldades particulares, e até mesmo ciúmes,

podem não atuar de forma uníssona. É preciso a existência de órgãos desvinculados da

União e ao mesmo tempo dos Estados, o que lhes garantirá a independência em sua

atuação e a planificação desta a mais isenta possível; necessário, por conseguinte, que

sejam criadas as Regiões como entes territoriais constitucionais de existência própria, para

que não fiquem à mercê das mudanças de orientação do governo federal.

A imensidão territorial brasileira e as disparidades regionais não tornam

possível que o olhar do poder central contemple todas as peculiaridades nacionais. Ainda

que se admitisse, por hipótese, um Governo federal dotado de grande talento

administrativo e genuinamente proativo na questão nordestina, ele continua longe da

população para conhecer detalhadamente suas necessidades. Já os Estados, embora

próximos aos seus cidadãos e familiarizados com suas dificuldades, não podem atuar além

de suas fronteiras, restando impotentes quanto a problemas que as desconhecem.

O federalismo das Regiões encontra fundamentos também no princípio da

subsidiariedade. De acordo com a Encíclica Quadragesimo Anno, de 1931, do Papa Pio XI,
“seria cometer injustiça, ao mesmo tempo que torpedear de maneira bem criticável a ordem

social, retirar dos agrupamentos de ordem inferior, conferindo-as a uma coletividade bem

mais vasta e elevada, funções que elas próprias poderiam exercer”491. Esse princípio, que

inicialmente tinha aplicação apenas junto à Igreja, estende-se para diversas outras áreas,

491 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Belo
Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 1995, p. 44-45.
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inclusive a jurídica, e representa uma forma de se proteger a autonomia individual,

restringindo a atuação estatal. A subsidiariedade tem aplicação nas relações entre poder

central e órgãos locais, consubstanciando-se no dever de se transferir às coletividades

territoriais todas as competências que o Estado não detém imperativamente, ou seja, não

essenciais, de modo a atingir a descentralização492.

Estabelecendo-se a Região como competente para especificar a legislação

federal, as decisões são aproximadas dos cidadãos. Seria possível contra-argumentar este

raciocínio, exprimindo que os Estados se encontram ainda mais próximos dos cidadãos,

tornando-se preferível que tal atribuição caiba apenas a eles, ou aos Municípios. Se se

estivesse apreciando os cidadãos como indivíduos isolados, nenhuma objeção poderia ser

feita a esta observação. No federalismo regional, no entanto, eles também devem ser

havidos como integrantes de um grupo que apresenta particularidades dentro de outro mais

amplo, que é a Nação brasileira. Assim, as Regiões realizam o princípio da subsidiariedade

sob o prisma de se considerarem os cidadãos como pertencentes a grupos específicos,

como o dos nordestinos, efetivando a descentralização.

Nos Estados que apresentam desenvolvimento econômico homogêneo, com

zonas industrialmente prósperas e outras de economia deprimida, ocorre, em certo

momento, um fenômeno de deslocamento de indústrias para estas últimas áreas, na busca

de mão-de-obra mais barata e de outras vantagens por elas oferecidas, como incentivos

fiscais e juros subsidiados. É o que se denomina desconcentração industrial, observável no

Brasil. Em função dela, a Região Nordeste cresce acima da média nacional há vários anos.

Um dos grandes fundamentos da Federação regional brasileira – a diminuição das

desigualdades – está acontecendo independentemente do estabelecimento do regionalismo,

o que não muda sua necessidade, para garantir que ela continue ocorrendo,

independentemente de fatores econômicos conjunturais e de programas governamentais

assistencialistas, que também contribuem na diminuição das disparidades regionais.

O modo como essas Regiões se estruturarão é questão bastante complexa, a

exigir análises sociológicas e econômicas profundas, em complemento aos estudos de teor

jurídico. Não obstante, Paulo Lopo Saraiva apresentou uma proposta sobre o Executivo, o

Legislativo e o Judiciário, o que fez com base na teoria estruturalista de Easton,

492 Cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Belo
Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 1995, p. 52-53.
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identificando a Região como um sistema político-administrativo integrado por subsistemas,

por exemplo, essas funções citadas493.

Cada Região seria Governada por um Vice-Presidente da República, auxiliado

por subsecretários ministeriais, escolhendo-se uma cidade-pólo para sediar os Poderes

Regionais. Essa Região seria dotada de organismos autônomos para fazer frente aos

problemas locais. Embora o Professor potiguar tenha dito que a instalação do Governo

regional é necessário pela impossibilidade de os Estados-membros recuperarem suas

autonomias494, o que decorre da situação verificável ao tempo da afirmação, em 1982, eles

a recuperaram. A necessidade do Governo regional não se esvaneceu por isto,

permanecendo perante a situação de profundo desequilíbrio entre as Regiões, além de

servir como modo de se elidir uma burocracia que desconhece os problemas específicos de

cada Região, tratando todas de modo mais ou menos uniforme.

No tocante ao Judiciário, criar-se-iam Tribunais Regionais de Recurso, que

serviriam para descongestionar o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores,

mudando-se o “mecanismo judiciário, por meio de medidas eficazes que possibilitem uma

mais rápida solução para os conflitos institucionalizados”495.

Esses Tribunais Regionais de Recurso poderiam servir como uma forma de

efetivar os costumes como fonte do Direito. Cada Região, é notório, possui usos e

tradições que a individualizam sob o aspecto cultural. Havendo uma instância julgadora

especificamente regional, que pudesse decidir uma série de conflitos em última instância,

seria possível que os costumes gozassem de mais prestígio na solução da lide. Deste modo,

o Judiciário estaria se aproximando das pessoas, colaborando para o incremento do

sentimento de justiça. A importância deste é gigantesca, dizendo Laski que “é mesmo

preferível haver um grande número de causas triviais a deixar o povo na crença de que a

falta de recursos os impede de alcançar justiça”496. A criação de um novo ramo da Justiça,

todavia, ao lado da estadual e da federal, criaria diversos inconvenientes. Melhor seria que

os Tribunais Regionais Federais fossem regionais, no sentido de que cada um deles tivesse

sua jurisdição abrangendo exclusivamente uma Região, e não da criação de uma Justiça

regional, continuando vinculados à Justiça federal.

493 Cf. SARAIVA, Paulo Lopo. Op. cit., 1982, p. 63-67.
494 Cf. SARAIVA, Paulo Lopo. Op. cit., 1982, p. 64.
495 SARAIVA, Paulo Lopo. Op. cit., 1982, p. 65-66.
496 LASKI, Harold. Op. cit., p. 82.
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Quanto ao Legislativo, haveria que ser instalado um Parlamento Regional.

Este, que seria o ponto fulcral da contribuição do Professor Paulo Lopo Saraiva, não tem

suas competências por ele enumeradas497. Ante a revitalização política dos Estados como

entes federados, entretanto, o mais adequado seria lhes prover de competência legislativa

para complementar a legislação da União, salvo matérias relativas a relações

internacionais, defesa – que guarda conexão íntima com aquele assunto –, e intervenção

federal. As duas primeiras exceções são auto-evidentes, enquanto a última se justifica pela

necessidade de um critério único para a intervenção federal, já que entre os objetos que

esta visa a salvaguardar está incluída a unidade do território nacional. Se pudessem as

Regiões dispor sobre intervenção, decerto a tornariam o mais difícil possível, até como

meio de se preservarem contra a eventual atuação interventiva federal. Os Estados

continuariam dotados de competência concorrente em relação à União, mas suas normas

não poderiam contrariar às da Região da qual fizessem parte; eles conservariam a

competência residual. Na prática, as diferenças para o atual sistema constitucional de

repartição de competências seriam somente o estabelecimento da competência

complementar da Região e o deslocamento para esta de parte das competências privativas

da União, nos temas de interesse regional, tais como águas, energia e telecomunicações. O

mesmo se faria de forma análoga quanto às competências administrativas. Por isso, para

fins de controle de constitucionalidade e de conflito de normas, devem ser aplicadas às leis

regionais as mesmas regras que seriam aplicadas em se tratando de lei federal, o que

também se diz quanto às prerrogativas de foro correlatas.

A autonomia das Regiões deve ser assegurada na Constituição federal, de

forma equânime a todas, e exercida nos termos de Estatutos próprios, a serem elaborados

regionalmente, sem participação do poder central, nem mesmo quanto a um controle de

constitucionalidade prévio, que só poderia ocorrer posteriormente, tal qual nas

Constituições estaduais. Com isto se garante a autonomia constitucional necessária para a

qualificação da Região como ente federado. Sobre sua participação na formação das leis

válidas para toda a Federação, não deve ser criada nova Casa legislativa federal, sendo

497 Foi sugerido que ela fosse “dotada de competência específica em matéria legislativa, não só de
planejamento, como de tudo que disser respeito ao genuíno interesses das Regiões. Essa Assembléia eleger-
se-ia, obviamente, segundo o mesmo processo democrático de escolha dos senadores regionais.”
(BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo e a crise contemporânea.
Fortaleza: Edições Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1987, p. 454).
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apenas desejável, mas não essencial498, que as Regiões contem com representantes no

Senado federal, havendo sido proposto, por Região, o dobro do número de Senadores que

cada Estado elege, isto é, seis, eleitos por sufrágio universal499.

O momento mais próximo da implantação do federalismo regional foi

ocasionado pela Constituinte de 1987-1988, que desperdiçou a oportunidade de consagrar

uma Federação original, adequada à realidade do Brasil. O constituinte, no artigo 43, optou

por institucionalizar as Regiões como espaços geoeconômicos e sociais de atuação

administrativa da União para a busca da redução das desigualdades regionais, sem lhes

atribuir caráter político. De qualquer maneira, a Constituição de 1988 foi a primeira a dar

maior relevo às Regiões, pois, “salvo uma ou outra menção esparsa e esporádica ao

regional, ligado ao desenvolvimento, em raros lugares da lei maior de 1946 e depois, na de

1967, nada havia que configurasse jamais a conscientização de que as Regiões deviam

entrar no corpo normativo da Constituição”500.

Não é impossível, contudo, a implantação do federalismo das Regiões pela via

da reforma constitucional, mantendo-se acesa a esperança de se atingir o que o Professor

Bonavides chamou de terceira fase do federalismo brasileiro, sendo a primeira aquela

marcada pela intervenção federal, fase política na qual se verificou o conflito entre

Estados-membros e União, e a segunda de intervenção econômica do poder central, por

meio dos recursos econômicos de que dispõe, sacrificando no processo a autonomia dos

Estados501. Esta última teve seu ápice no período do federalismo integrativo, quando a

autonomia estadual foi reduzida ao mínimo da história constitucional republicana.

Urge adotar a Federação regional para que o Brasil possa combater

eficazmente o desnível social que o assola. Poderão ser contornadas, assim, as diferenças

gritantes que apenas a economia é capaz de infundir no seio de uma Nação e que lhe

ameaçam a unidade. Sem dúvidas, o caminho para o país do futuro é o federalismo

regional.

498 A exemplo dos municípios.
499 Cf. BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo e a crise
contemporânea. Fortaleza: Edições Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1987, p. 454.
500 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 323-324.
501 Cf. BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição, a democracia, o federalismo e a crise
contemporânea. Fortaleza: Edições Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1987, p. 446-447.
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6 CONCLUSÕES

1 O Estado é composto por povo, território e poder de governo, sendo a

soberania uma qualidade desse poder, nem sempre existente, e que, como categoria

histórica, serve para melhor se compreender o fenômeno estatal.

2 O conceito de Nação é distinto do de povo, representando o conjunto de

pessoas que comungam de uma mesma cultura, forjando-se lentamente com arrimo em um

passado comum e no desejo de prosseguirem em conjunto no futuro. A Nação, portanto, é

um conceito predominantemente sociológico, que se forma suportado por um aspecto

negativo – em geral a identificação de um inimigo externo – e outro positivo – os valores e

o modo de vida peculiar daquele grupamento humano.

3 O povo é o conjunto de pessoas que compartilham de um vínculo jurídico em

comum, a cidadania, que os une a determinado Estado. Em sentido restrito, a cidadania

significa apenas o gozo dos direitos políticos. Uma vez que o passar dos anos representa a

mudança dos indivíduos que compõem o povo, mas que isto não implica sua variação

formal perante o Estado, pelo que se pode identificar este como uma corporação.

4 A população, por seu turno, é critério numérico, que representa quantos

estejam sob a jurisdição de determinado Estado, desconsiderando-se a aplicação

extraterritorial da lei, abrangendo assim os estrangeiros, mas excluindo, por exceção,

aqueles que se encontram de passagem pelo Estado. Estes, todavia, subordinam-se ao

poder estatal.

5 O princípio das nacionalidades, segundo o qual a cada Nação deve

corresponder um Estado, não implica uma garantia efetiva desta proposição. Se ele

realmente se constituísse em uma lei férrea da Ciência Política, o Estado poderia ser

conceituado como a Nação politicamente organizada.

6 A pátria representa o lugar de nascimento dos antepassados, critério

geográfico, que pode ou não coincidir com o local onde está assentada a Nação de origem,

coincidência que se ampliou com a criação dos Estados nacionais.

7 O território é o âmbito espacial necessário às corporações dotadas do poder

de governo, motivo pelo qual as populações nômades não constituem um Estado. O

território, portanto, serve como limite físico ao exercício do poder de um Estado, o qual,
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todavia, pode excedê-lo, como no caso de uma ocupação militar, em Estado estrangeiro.

Do mesmo modo, o Estado exerce poder além de suas fronteiras em caso de

extraterritorialidade da lei e no que tange à imunidade dos agentes diplomáticos.

8 O Estado não exerce poder sobre o território, mas sobre as pessoas nele

localizadas. Esse imperium não se confunde com o direito real de propriedade, que o

Estado também pode exercer, agindo neste caso como se particular fosse, mesmo que

submetido a regras especiais.

9 A extensão do território é assunto controverso, sendo universalmente aceita a

fronteira marítima de três milhas, em decorrência do enunciado imperium terrae finitur ubi
armorum potestas, que a fixava até onde alcançavam os canhões. Esse limite, porém, é
comumente estendido a doze milhas pela comunidade internacional, aplicando os Estados

da América Latina o mar territorial de duzentas milhas.

10 O espaço aéreo se estende até onde ditem as necessidades de defesa,

vedando-se a apropriação do espaço sideral, e o subsolo até onde haja aproveitamento,

permitindo-se o trânsito inofensivo de aeronaves civis em tempo de paz.

11 As principais teorias a respeito do território são as do território como

elemento constitutivo do Estado, a do território-objeto, a do território-limite, a da

competência e a do espaço vital, com destaque da penúltima, para a qual o território é o

âmbito de validade das normas jurídicas.

12 A soberania surge das lutas entre o Papado e os príncipes europeus,

servindo como fundamento teórico da independência do poder temporal em relação ao

espiritual. Sendo ela de propriedade dos príncipes, não deveria o regnum se submeter ao
sacerdotium, conceitos cuja distinção remonta ao papa Gelásio I.

13 Os fortes atritos entre os reis de França e a Cúria romana criaram as

condições para que fosse nesse país onde primeiro se desenvolvesse a teoria da soberania,

que fora enunciada e conceituada inicialmente por Bodin, em 1577. Conforme este, ela é

um poder absoluto e perpétuo do Estado.

14 Com esteio nessa definição, legitima-se o absolutismo monárquico, pois o

rei era ‘livre da lei’. Com o translado da soberania do príncipe para o Estado, entende a

doutrina francesa pela sua indispensabilidade para o conceito de Estado, ao qual se opõe a
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doutrina alemã, nesse ponto capitaneada por Jellinek, que não a identifica como elemento

essencial ao Estado.

15 Caso fosse adotada a teoria francesa clássica sobre a soberania, seria

impossível denominar ‘Estado’ entes como o Ceará, a Califórnia ou a Renânia do Norte-

Westfália, já que desprovidos da soberania, ao menos em seu aspecto externo, o que

desconsideraria realidades estabelecidas e exemplos históricos anteriores ao surgimento do

conceito de soberania na Idade Média.

16 Um Estado pode não ser dotado de soberania, mas certamente está sujeito a

outro Estado que a possua, podendo ser a soberania entendida como a competência de fixar

competências. A todo Estado, porém, é reconhecida a existência de um poder originário de

mando, exercendo a coação de forma exclusiva. Se um Estado é integrante de outro, a

regra se mantém, mas sua coação é exercida dentro dos limites fixados por aquele ao qual

está integrado. Também é possível diferenciá-lo de entes menores da organização estatal

pelo fato de reunir as condições de aceder à soberania, se o Estado soberano ao qual está

vinculado desaparecer.

17 Mesmo havendo grupos não estatais cuja autoridade absoluta na consecução

de seus fins deve ser aceita pelo Estado, sujeitam-se estes à sua potestade, especificamente

a de prescrever as normas a serem observadas por todos.

18 Quanto mais democrático o Estado, menos ele se valerá da coação, que diz

respeito à força, e mais da autoridade, relacionada à persuasão e assentada na crença

racional da população de que deve obedecer ao Estado por serem suas determinações

adequadas, tomadas em prol do bem comum.

19 O poder de Governo se reparte em três funções – Executivo, Legislativo e

Judiciário. A identificação de Governo com o Executivo só é possível se tomado aquele em

sentido estrito, sob pena de indevido reducionismo, relegando ao esquecimento os demais

ramos do poder.

20 Há diversas teorias sobre a titularidade do poder soberano, agrupadas em

doutrinas teocráticas, que buscam uma fundamentação religiosa para esse poder, e as

doutrinas democráticas, que o assentam no povo, dividindo-se em doutrina da soberania

fracionada, que atribui a cada indivíduo igual parcela do poder soberano de seu Estado, e
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doutrina da soberania nacional, criada para afastar o populacho do poder político após a

Revolução Francesa, entendendo como titular da soberania a Nação.

21 Tomando em consideração o número de exercentes do poder político,

podemos classificar o Executivo como monocrático, colegial, diretorial ou dualista. O

primeiro tipo oferece as vantagens da decisão rápida, mas à exceção do dualista, utilizado

no parlamentarismo, os demais ou redundam em anarquia ou se convertem em uma

monocracia de fato pela especialização da atuação dos dirigentes.

22 Há diversos tipos históricos de Estado, que podem ser reunidos em grupos

bem definidos – Estado oriental, helênico, romano, medieval e moderno. Este último

emergiu na Europa com as lutas dos reis contra os nobres feudais e o Papado, de modo que

era Absolutista em suas origens.

23 A partir da Revolução Francesa – sem se desconsiderar a precedente

Revolução Gloriosa, que ficou adstrita à Inglaterra –, o Estado moderno passa a ser um

Estado de Direito, no qual há submissão do Estado às leis. Esta assumiu diversas formas,

como Rechtsstaat, the Rule of the Law, always under the law e État légal, de acordo com
as peculiaridades locais da Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e França,

respectivamente.

24 O Estado de Direito evoluiu para o Estado Democrático de Direito,

efetivando o princípio da soberania popular. As necessidades de democracia material,

porém, levaram esse Estado ainda mais adiante, com a institucionalização do Estado Social

Democrático de Direito, que propugna pela igualdade material, consubstanciando a

democracia substantivo.

25 A separação de poderes é essencial ao Estado contemporâneo, como forma

de coibir os abusos que o exercício do poder pode suscitar, além de evitar a ineficiência

que a concentração ocasionaria, servindo como garantia da população contra eventuais

arbitrariedades que o Estado pudesse praticar. Apóia-se em um sistema de controle mútuo

entre Executivo, Legislativo e Judiciário, que encontra seu fundamento nas faculdades de

estatuir e de impedir.

26 Como os primeiros Estados modernos surgem de uma luta contra a

excessiva descentralização política havida no Feudalismo – no qual não havia centros de

congregação política, do que ‘descentralização’ aí deve mesmo ser entendida como
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‘esfacelamento’ –, praticavam eles uma forte concentração do poder nas mãos do poder

central, usualmente representado pelo monarca. Portanto, do ponto de vista histórico, a

realidade estatal moderna é a do Estado unitário, com Governo único, dotado do imperium
exclusivo, para todo o território.

27 Não obstante o Estado moderno tenha se principiado como unitário e

absolutista, originando-se de um processo centralizador com vistas à obtenção do

monopólio da força, não há uma correspondência necessária entre absolutismo ou

totalitarismo e unitarismo, embora seja possível deduzir uma relação de facilitação

daqueles por parte deste. O exemplo é fornecido pela Alemanha nazista, tendo Hitler

eliminado as autonomias estaduais para melhor exercer o poder de forma arbitrária e

discricionária, desmantelando possíveis focos de resistência organizada. Com a

multiplicidade de centros de poder político, que não existe no Estado unitário, dificulta-se

o advento de uma tirania, sendo o argumento semelhante ao utilizado para justificar a

separação de poderes.

28 A centralização Estado unitário comporta balizamentos, opondo-se ao

Estado unitário simples o complexo, em que são criados entes locais dotados do poder de

auto-administração, isto é, as autarquias. Estas, porém, são sempre subordinadas ao poder

central, e ainda que sejam dotadas de alguma competência legislativa, esta é precária, pois

pode ser revogada a qualquer tempo por aquele.

29 Os Estados unitários comportam apenas a descentralização administrativa,

também denominada desconcentração, que se opera por meio de autarquias. Em se

atribuindo descentralização de cunho político aos entes territoriais inferiores, o Estado

unitário terá se convertido em regional ou em uma Federação.

30 Muitas são as formas de classificar a descentralização administrativa.

Segundo uma delas, a descentralização em autarquias é denominada de autárquica

territorial, por serem as autarquias entes territoriais. Além desse tipo, há ainda a

descentralização autárquica institucional, que se aplica aos serviços públicos e outra

categoria de descentralização, que é a burocrática, quando se outorgam competências e

poderes de decisão a entes da Administração pública desprovidos de personalidade

jurídica.

31 Outra classificação é a que opõe a descentralização burocrática da

autárquica. Aquela ocorre entre distintos graus hierárquicos da Administração pública. A
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descentralização, porém, fica restrita às matérias passíveis de atuação local e centralizada.

Se estas forem exclusivamente possíveis aos entes locais ou ao poder central, não há

descentralização nem concentração, apenas a ordem natural das coisas foi seguida. A

descentralização autárquica acontece por meio de entes territoriais autárquicos que

integram a Administração pública direta, como órgãos autárquicos.

32 A autarquia, que significa auto-administração, é uma capacidade conferida

pelo Estado a determinados entes, não devendo ser confundida com a noção grega de

autarcheia, atributo de auto-suficiência do Estado. Aquela pressupõe a existência de um
sujeito hierarquicamente superior e outro inferior, não havendo sentido em se dizer que o

Estado é um ente autárquico. É possível, porém, dizer que ele é dotado de autarquia, no

sentido em que administra a si mesmo.

33 Os Estados podem se unir a outros, dando origem a diversas formas de

união entre si. A União Pessoal ocorre quando um Estado passa a ter o mesmo monarca

que outro, transitoriamente, ainda que por tempo indefinido, conservando cada Estado sua

soberania e autonomia interna. Excepcionalmente, pode-se admitir a União pessoal em

Repúblicas, dada a presidência simultânea de Bolívar no Peru, Colômbia e Venezuela. Na

União Real, que se dá apenas em monarquias, objetiva-se um vínculo perpétuo entre dois

Estados, que atuam como um só ente no plano das relações internacionais, mesmo sem

formar novo Estado.

34 As formas supracitadas são representativas de Uniões iguais, enquanto as

desiguais abrangem o protetorado, a proteção, o quase-protetorado, a vassalagem, o

mandato e a administração fiduciária, a qual, teoricamente, teria a função de preparar os

territórios para o autogoverno e a independência.

35 As Confederações também são exemplo de união de Estados, sendo

formadas por meio de tratado internacional pactuado entre Estados independentes, com

direito à livre secessão, tendo em vista a consecução de objetivos em comum, genéricos ou

específicos, por prazo certo ou indeterminado. A exigência de unanimidade para alteração

do tratado não serve como critério diferenciador de uma Federação, mesmo se verificando

na maior parte das vezes, pois não há impedimentos a que se faça a exigência de

unanimidade de assentimento dos Estados-membros para modificação da Constituição

Federal nem que se estabeleça uma Confederação na qual a alteração ocorra por outro
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quorum. O diferencial está em que a Confederação tem como destinatários de suas normas
Estados soberanos, enquanto a Federação legisla diretamente para indivíduos.

36 Uma forma única de união de Estados é a representada pela Commonwealht,
ou Comunidade Britânica de Nações, que veio a substituir o Império britânico, com valor

puramente sentimental, inexistindo um poder central ou uma finalidade específica. Nela

convivem monarquias e Repúblicas. Seus membros se mantêm unidos apenas em função

de laços históricos e culturais. Trata-se mais de uma questão de prestígio, sendo o Chefe de

Estado da Inglaterra Chefe de Estado da Commonwealth, sem que implique

necessariamente ser o Chefe de Estado de seus membros, individualmente considerados.

37 A História oferece diversos exemplos de Confederações, como o Conselho

dos Anficteões e a Confederação Helvética, mas foi a Confederação formada para

combater a Inglaterra na guerra de independência de treze colônias norte-americanas –

motivadas por anseios de autogoverno e questões tributárias – que deu origem a uma forma

até então inédita de Estado, a Federação. O termo, todavia, era velho, sendo usado

indistintamente para designar uma Confederação, conceitos que foram distinguidos

posteriormente pela doutrina.

38 Uma vez independentes, as ex-colônias inglesas não almejavam a formação

de novo Estado, mas buscavam levar uma vida independente, malgrado laços que as

aproximavam, entre os quais a própria existência da Confederação. Diante das fraquezas

desta e de necessidades de ordem prática, como fazer frente aos demais países e estimular

o desenvolvimento econômico, optaram os estadunidenses pela formação de um novo

Estado, cuja originalidade está na grande autonomia de que gozariam os Estados-membros

que lhe iriam compor, solução encontrada para vencer as resistências das recém-criadas

soberanias territoriais, temerosas por suas existências.

39 Para convencer a Convenção nova-iorquina a ratificar a Constituição dos

Estados Unidos, John, Jay e Madison publicaram na imprensa local uma série de artigos

posteriormente reunidos na obra The Federalist, em que explicavam as vantagens de fazê-
lo. Nesse texto se encontram explicadas a organização e as motivações do novo sistema

constitucional, opinando os autores pela divisão da soberania entra a União e os Estados,

teoria que dominou por muito tempo as concepções federalistas, tendo sido difundida por

Alexis de Tocqueville, através de sua obra A democracia na América, em que expõe suas
impressões sobre os Estados Unidos, obra até hoje atual.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



253

40 Em contraposição a visão dos autores de The Federalist, John C. Calhoun,
que chegou a ser Vice-Presidente dos Estados Unidos, advogava que a União não possuía

qualquer soberania, a qual era exclusiva dos Estados, que, por isso, podiam nulificar a

legislação federal que houvesse sido passada em desrespeito à delegação de poderes por

eles feita, sendo os únicos árbitros para decidirem quanto aos limites dela. Aos Estados

seria dado se separarem da União quando desejassem. Na Baviera, von Seydel defendeu

opinião similar, como meio de dar substrato ao separatismo bávaro.

41 Zorn, por sua vez, identifica o Estado federal com o Estado unitário, pois

entende como elemento essencial do Estado a soberania, que, una e indivisível, é possuída

apenas pela Federação, e não pelos Estados-membros. Aquela limita a si própria em favor

destes. Le Fur também reputa a soberania como elemento indispensável ao Estado, e

entende que em uma Federação a soberania cabe à União, podendo a legislação federal

derrogar a estadual. Contraditoriamente, entende que o traço característico da soberania é a

participação dos Estados-membros na substância da soberania. Se este é uno, dele não

podem existir partícipes. A simples participação dos Estados-membros, que a rigor não

seriam Estados, na formação da vontade nacional, não é elemento suficiente para

caracterizar uma Federação, como ele pretendia.

42 Paul Laband diferencia Confederação e Federação, argumentando com a

distinção entre sociedade e pessoa jurídica. A primeira é um acordo de direito, baseado em

um contrato, e a segunda um sujeito de direito, fundamentado na Constituição. A vontade

da Confederação é a vontade de todos os seus membros, e a da Federação é distinta da

deles, mesmo com sua participação na formação. Aquela é uma reunião de Estados

soberanos, nesta, apenas o Estado federal é soberano.

43 O Estado se diferencia das demais coletividades por ser dotado de direito de

dominação jurídico-política de direito próprio, o que corrobora não ser a soberania um

elemento essencial à sua constituição.

44 Jellinek reconhece a formação de uma Federação por meio da união de

Estados-membros que a ela se submetem, ou pela conversão das províncias de um Estado

unitário em Estados, admitindo a possibilidade de um Estado federal se transformar em

unitário.

45. Kelsen não reconhece distinção qualitativa entre os Estados unitário

descentralizado e federal, que seria apenas de grau; todavia, os Estados-membros possuem
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autonomia constitucional, e as províncias autônomas não, sendo esse um traço distintivo. A

igual representação dos Estados no Senado representa o princípio de igualdade jurídica dos

Estados que vigora no direito internacional.

46 K. C. Wheare, por sua vez, trata do princípio federal, que é um método pelo

qual se dividem os poderes entre o governo central e os Estados, de modo que cada um é

independente dentro de sua esfera. Ele deve ser bem analisado, pois a simples

nomenclatura ‘federal’ em uma Constituição não tem o condão de converter um Estado em

federal, o que fica a depender do conjunto de seus artigos. Além disso, para verificar se um

governo é ou não federal, é preciso analisar a prática da Constituição. Daí ser possível se

qualificar Estados que se arvoram de federais como sendo ‘quase-federais’.

47 É assente no estudo das Federações que estas devem congregar as leis de

autonomia e de participação, sob pena de não se configurar um Estado federal. Em sentido

estrito, a autonomia é o poder que tem um ente territorial de elaborar leis por direito

próprio. No âmbito de uma Federação, a autonomia representa também o poder que têm os

Estados de elaborar a própria Constituição, organizando a si próprios, de escolher seus

governantes e de se auto-administrar.

48 A autonomia dos entes federados requer receitas tributárias próprias, ou terá

natureza meramente formal. Esta pode ser tolhida pelo exercício indevido da cláusula

necessary and proper pela União, ou mediante a intervenção por parte desta, que deve ser
limitada a ocasiões excepcionais.

49 Conforme a lei de participação, os Estados-membros devem participar na

formação da vontade válida para a Federação, o que ocorre por meio do Senado, cujos

membros os representam. O número de Senadores pode ser idêntico por Estado,

prestigiando sua igualdade jurídica, ou distinto, por critérios populacionais. De toda forma,

o Senado serve como freio conservador aos possíveis excessos da Câmara popular,

cabendo-lhe a desconstituição do Chefe de Estado da Federação quando este cometer

crimes de responsabilidade.

50 A pluralidade de ordenamentos jurídicos existente em uma Federação

demanda a existência de uma Corte Constitucional, que seja dotada para dirimir os

conflitos federativos. A escolha de seus membros deve buscar um máximo de legitimidade,

a qual não se compraz com livres nomeações pelo presidente da República, ainda que

ouvido o Senado, por sujeitar aqueles a agendas políticas, e não aos interesses superiores
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da população, tornando muitas de suas decisões meramente políticas. Para evitar isto, é

necessário que sejam estabelecidos requisitos e dividido o poder de nomeação, servindo o

Bundesverfassungsgericht como exemplo.
51 O regionalismo como forma de organização estatal tem origens na

Constituição espanhola de 1931, especificamente na parte que reconhece a autonomia das

Regiões. Posteriormente, foi acolhido pela Itália, na Constituição de 1947, e pela Espanha,

na Constituição de 1978. É possível conceituar Regiões como pessoas jurídicas de Direito

público dotadas de autonomia legislativa, que pode variar conforme a opção do

constituinte.

51 A forma de Estado prevista por essas Constituições é denominado de

regional, distinta das unitária e federal, havendo dissenso doutrinário, com opiniões de se

cuidar de uma espécie desses dois gêneros. Com esta distinção entre autarquia, autonomia

e Estado-membro – que se assenta nos conceitos de auto-administração, autonomia

legislativa e autonomia constitucional –, não restam dúvidas de ser o Estado regional um

tertium genus.
52 A experiência regionalista da Constituição de 1931 não durou muito, tendo

a Espanha sido posta sob a ditadura de Franco. Após sua morte, as tensões autonomistas

ameaçaram a própria unidade espanhola, de forma que a autonomia concedida pela

Constituição de 1978 serviu para manter a unidade territorial. Pouco antes de seu advento,

foram instituídas as pré-autonomias, atendendo a reivindicações regionais.

53 As Comunidades Autônomas atingem a autonomia por meio de seus

respectivos Estatutos, que a delimitam. Em regra, podem constituir-se em Comunidades

Autônomas apenas províncias que guardem laços culturais e históricos em comum e os

territórios insulares.

54 A Constituição espanhola previu várias formas de acesso à autonomia.

Originalmente, a intenção era a de que um maior grau de autonomia fosse conferido, no

primeiro momento, apenas à Catalunha, País basco e Galícia, podendo as demais Regiões

gozar de uma autonomia mais limitada. A redação constitucional e as circunstâncias

práticas, porém, tornaram possível que todas as Regiões fossem hábeis a atingir esse grau

de autonomia, a depender do processo autonômico pelo qual optassem.
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55 Em qualquer situação, o Estatuto de Autonomia regional é aprovado por lei

estatal, podendo, em conformidade com as regras nele previstas, com a exigência de lei

orgânica, se seguido o procedimento ordinário, e de referendo, se obedecido o

procedimento agravado. A vantagem deste sobre aquele relaciona-se com a assunção de

competências, mais ampla, tendo as Autonomias que seguissem o procedimento ordinário

de aguardar cinco anos para ampliá-las. Como todas as Comunidades Autônomas já

receberam seus Estatutos há mais de duas décadas, a diferença entre os procedimentos

perde a importância.

56 As Comunidades Autônomas gozam de competências exclusivas,

complementares, delegada e integrativa. A primeira delas é estabelecida pelo Estatuto de

Autonomia, dentro do campo de competências que a Constituição permite às Comunidades

Autônomas; a segunda por meio de lei estatal, que as autoriza a legislar sobre matérias da

competência estatal, desde que respeitados os princípios fundamentais correlatos

estabelecidos em uma lei-marco; e a terceira, por leis orgânicas que lhes deleguem legislar

sobre matérias estatais que por sua natureza possam ser transferidas. A competência

integrativa se dá em relações às leis estatais, assemelhando-se ao poder regulamentar, do

qual difere por se traduzir em leis em sentido formal.

57 A repartição de competências na Espanha não é rígida, nem uniforme entre

as Comunidades Autônomas. Em caso de conflito com as leis regionais, prevalecem as leis

estatais, salvo se a matéria for de competência autonômica exclusiva, o que é conhecido

como princípio de prevalência. Nessas matérias, de acordo com o princípio de

supletividade, o Direito estatal atua apenas de forma supletiva, em caso de omissão

legislativa.

58 Se o interesse geral o exigir, as Cortes Gerais podem aprovar leis de

harmonização da legislação das Comunidades Autonômicas, hábeis inclusive a interferir

em matérias de sua exclusiva competência.

59 A Constituição espanhola é regida por diversos princípios, dentre os quais

os da unidade, autonomia, igualdade e solidariedade. De acordo com o primeiro, a Espanha

constitui Nação única, a par de sua formação através de povos com identidade cultural

distinta. Dizer que a Espanha é um Estado multinacional está correto apenas na medida em

que se considerar o termo “Nação” em uma acepção estritamente cultural, desvinculada do

princípio das nacionalidades, reitora da organização estatal européia.
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60 A autonomia das Comunidades Autônomas não é plena, pois lhe falta o

poder de elaborar por si mesmas seus Estatutos, sem qualquer intervenção estatal, podendo

ainda ser alvo de interferências em suas competências legislativas por meio das leis de

harmonização.

61 O princípio de igualdade se traduz na proibição de se estabelecer

discriminações no território espanhol, não impedido que sejam elaborados Estatutos de

Autonomia distintos, que levem em consideração as peculiaridades de cada Região. A

solidariedade implica a busca da diminuição das desigualdades regionais, materializando-

se por meio do Fundo de Compensação Inter-territorial.

62 Uma acepção correta de ‘País’ é aquela que o identifica com Região, isto é,

como uma área na qual as pessoas têm a consciência de pertencerem a um grupo cultural

único, distinguindo-se das demais, ainda que dentro de uma mesma Nação. Esse conceito,

entretanto, é subjetivo, variando muito. A acepção popular é aquela que faz coincidir País e

Estado, o que motiva a não se utilizar essa denominação para as Regiões brasileiras.

Questões históricas, entretanto, permitem sua utilização para as Regiões espanholas e

italianas, tal qual se faz com o País basco e o País valenciano.

63 A unificação italiana conduziu a um Estado centralizado, com base em

diversos Estados acostumados a uma vida independente e instituições próprias. Por conta

disto, as idéias regionalistas sempre tiveram grande repercussão na Itália, mas foram

adotadas apenas na Constituição de 1947, que estabeleceu Regiões ordinárias e especiais.

Estas últimas foram estabelecidas por se tratarem de áreas de fronteira e pelo forte

sentimento local da Sicília e da Sardenha.

64 A autonomia das Regiões especiais é estabelecida conforme seus Estatutos,

aprovados por lei constitucional. Todos foram passados ainda na década de 1940. Quanto

às Regiões ordinárias, a elaboração de seus Estatutos dependia de várias providências

legislativas estatais prévias, as quais foram adiadas por décadas, em flagrante

descumprimento constitucional causado pelo temor da Democracia Cristã de que as

Regiões pudessem servir para ascensão política dos comunistas, comprometendo sua

hegemonia política.

65 As reformas constitucionais ocorridas na Itália na última década

aproximam-na do federalismo, destacando-se a radical alteração da repartição de

competências na Constituição, passando a ser as Regiões dotadas de competência residual,
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e a elaboração e aprovação dos Estatutos ordinários pelas próprias Regiões, por meio de lei

regional. Os Estatutos especiais, entretanto, permanecem na órbita estatal e o Governo

central pode ajuizar questão de legitimidade constitucional contra os Estatutos ordinários

antes de sua promulgação, o que comprova que a Itália ainda não atingiu o federalismo.

66 Além da competência residual, as Regiões ordinárias são dotadas de

competências concorrentes. Nessas matérias, taxativamente enumeradas na Constituição,

cabe às Regiões legislar, obedecendo aos princípios fundamentais estabelecidos por legge-
cornice estatais.

67 As Regiões especiais possuem competência exclusiva, concorrente e

residual. A estas duas últimas, aplica-se o mesmo que quanto às Regiões ordinárias. A

competência exclusiva é delimitada pelo Estatuto de Autonomia, que pode inclusive

atribuir às Regiões especiais competências da órbita exclusiva do Estado, haja visto ser lei

constitucional. No âmbito de seus respectivos territórios, a legislação exclusiva das

Regiões especiais é hierarquicamente superior à estatal, mas sempre deve respeitar os

princípios gerais do Direito italiano.

68 A Espanha e a Itália, portanto, mesmo possuindo as Regiões autonomia e

estas participando da formação da vontade válida para todo o Estado por meio do Senado –

que na Itália é de base exclusivamente regional –, não são Estados federais. Suas

características também as distanciam do modelo de Estado unitário, corroborando a

existência do Estado regional como tipo próprio.

69 Mesmo que a Itália venha a levar adiante reformas que transformem o país

em uma Federação, por tornarem as Regiões dotadas de autonomia idêntica aos dos

Estados-membros, não se poderá dizer que o Estado italiano é exemplo de federalismo

regional, nos moldes propostos para o Brasil, pois as províncias não são entes federados, e

sim meras unidades de descentralização administrativa regional.

70 A necessidade dos Estados-membros de obter recursos para financiar obras

públicas e programas sociais para o bem-estar da população deu origem a uma nova forma

de federalismo, dito cooperativo por não se apoiar mais na concorrência entre a União e os

Estados, mas na cooperação entre eles. Desenvolveu-se originariamente nos Estados

Unidos, apoiando-se fortemente nos grant-in-aids, subvenções federais cuja obtenção
obriga os Estados a cumprirem os requisitos estabelecidos pela União. Essas exigências

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



259

não desnaturam o federalismo, pois têm natureza contratual, cabendo ao Estado aceitá-las

ou não.

71 A Alemanha representa o modelo de federalismo cooperativo, com

transferências maciças de recursos para os Estados da antiga Alemanha Oriental, com

vistas a diminuir as desigualdades entre eles e os que compunham a Alemanha Ocidental.

Diferencia-se do federalismo cooperativo norte-americano por se apoiar em transferências

verticais e horizontais, enquanto nos Estados Unidos a cooperação se baseia no spending
power do Congresso.

72 No Brasil, o federalismo cooperativo encontra suas origens na criação da

Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas do Nordeste (IFOCS) em 1909, avançando na

Constituição de 1934 com a reserva de parte da arrecadação tributária para ser gasta na

Região, o que foi repetido na Carta de 1946.

73 Durante a ditadura militar brasileira, a autonomia dos Estados-membros foi

significativamente reduzida, tornando-a caricatural, de modo que os Estados em tudo

dependiam do auxílio financeiro da União. A melhor denominação para o federalismo

desse período é ‘integral’, para evitar confusões terminológicas, pois o federalismo

cooperativo não suprime a autonomia estadual.

74 A economia desempenhou papel fundamental na criação do sentimento

regional no Brasil. O desenvolvimento econômico desigual entre as distintas porções do

território brasileiro ensejou desníveis sociais que acentuaram a percepção das demais

diferenças entre elas existentes. Em razão da seca e do depauperamento dos Estados

nordestinos, o Governo federal passou a atuar de forma localizada na Região, o que fez por

meio de órgãos como o DNOCS e a SUDENE. O planejamento conjunto para a área

despertou a consciência de seus integrantes para seu destino comum, desenvolvendo o

sentimento regionalista latente. A unidade econômica lançou as bases da unidade política,

o que torna possível afirmar que o federalismo cooperativo e depois integrativo sedimentou

as bases do regionalismo brasileiro.

75 O federalismo cooperativo, anterior e posterior ao regime militar, e o

integrativo não se mostraram capazes de reduzir as desigualdades socioeconômicas

brasileiras, que cedem paulatinamente graças à desconcentração industrial e a programas

governamentais de caráter assistencialista. Aquela é conjuntural e estes não resolvem os
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problemas estruturais da Região de forma definitiva. Embora importantes, não são

suficientes para resolver a questão nordestina com a celeridade necessária e possível.

76 Não se pode admitir a convivência dentro de um mesmo Estado de Regiões

condenadas a uma miséria praticamente absoluta e outras alçadas a elevados estádios de

desenvolvimento humano. A desigualdade tende, no longo prazo, a acirrar ânimos,

tornando estranhos aqueles que até pouco tempo eram irmãos, ameaçando a unidade

espiritual da Nação. Onde havia um, haverá muitos, e mesmo que isto não implique, no

primeiro momento, a desagregação do território brasileiro, o país se tornará presa mais

fácil dos interesses estrangeiros, por faltar comunhão de propósito de seu povo,

beneficiando-se os predadores de forma oblíqua da idéia de dividir para conquistar.

77 O Brasil, portanto, padece de uma crise do federalismo. Esta não é tanto

política, como já foi no passado recente, mas prática, pela desigualdade apontada e por não

terem os Estados e Municípios os meios financeiros necessários ao exercício de suas

competências, sempre dependentes de recursos federais. Assim, a autonomia

constitucionalmente garantida não encontra ressonância no mundo do ‘ser’.

78 O sistema federativo brasileiro carece de uma reforma estrutural,

redistribuindo-se as competências tributárias, para garantir a Estados e Municípios os

meios para o exercício de sua autonomia, e criando as Regiões como entes federados

constitucionais, superando o binômio Estado autônomo e União, no intuito de superar o

histórico desnível econômico e social que existe entre as diversas Regiões.

79 O regramento da Constituição de 1988 sobre as Regiões foi excessivamente

tímido, prevendo-se no artigo 43 a articulação da atuação da União sobre elas para fins

meramente administrativos, por meio de Leis complementar e ordinária, não sendo

integrantes da Federação brasileira. Na sistemática estabelecida, não são as Regiões entes

constitucionais, mas entes dotados de relevância constitucional. Representou o Texto,

todavia, um avanço sobre as demais Constituições, cujas menções às Regiões tinham

jaezes distintos, mais restritos. De toda forma, essa situação reforça a propensão do Brasil

ao federalismo regional na medida em que consolida e fortalece a importância das Regiões,

com as implicações políticas daí decorrentes.

80 Impõe-se uma reforma constitucional, ou uma nova Assembléia Nacional

Constituinte, para rediscutir o pacto federativo, com a criação das Regiões como entes

territoriais políticos, dotados de plena autonomia dentro dos limites constitucionais,
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estabelecendo-se um federalismo de quatro níveis – União, Regiões, Estados-membros e

Municípios.

81 Nesse esquema, as Regiões atendem às necessidades impostas pelas

diversidades regionais, concretizando o princípio de subsidiariedade, segundo o qual

devem ser exercidas pelas coletividades inferiores todas as funções cuja transferência ao

Estado não seja imprescindível.

82 O federalismo regional existe hoje apenas como abstração teórica. A fim de

contribuir para que ele se torne uma realidade constitucional, importa que sejam propostos

modelos de como ele seria estruturado, a serem aperfeiçoados à medida em que forem

discutidos, sendo oferecido nos parágrafos seguintes uma proposta de federalismo das

Regiões.

83 A delimitação do âmbito espacial de competência das Regiões respeitará os

limites geográficos dos Estados. A região mineira incluída no Polígono das Secas ficará

sob jurisdição da Região Sudeste, a par de sua integração com o Nordeste, para evitar a

esdrúxula situação de parte do território de um Estado se submeter à autoridade de Região

diversa, o que resultaria em normas distintas de mesma hierarquia em um mesmo Estado.

84 Estabelecidas as Regiões como entes federados, deve ser instituída uma

Assembléia Regional com a devida competência legislativa para especificar as normas

gerais emitidas pela União em matérias de interesse regional, o que permitiria sua

adequação as peculiaridades locais, sem prejuízo de legislação complementar dos Estados,

dentro do marco regional. Na ausência deste, tocaria aos Estados legislar de forma

complementar às normas da União, restando suas normas derrogadas com o advento da lei

regional no que com ela forem incompatíveis.

85 Para evitar o surgimento de tensões separatistas, as Regiões não devem ser

dotadas de competências extensas, restringindo-se sua atuação legislativa à função

complementar aludida e a algumas competências exclusivas, que seriam transferidas da

União para elas, por meio de alteração constitucional, facultada a delegação por lei

complementar, todas elas exercidas por meio do Parlamento regional; este, bicameral, com

forma de escolha de seus membros idêntica à utilizada quanto ao Congresso Nacional.

86 A intervenção nos Estados continuará sendo prerrogativa exclusivamente

federal, embora possa ser possível a regulamentação de intervenção regional nos Estados
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por delegação da União, que ficará limitada a hipóteses que não impliquem risco à

segurança nacional.

87 Diante da cobiça internacional sobre a Amazônia, que ameaça a integridade

do território brasileiro, a autonomia a ser conferida às Regiões não poderá atingir matérias

conexas à defesa, relações internacionais, política indigenista e temas afins. Permitir-se-ia,

no entanto, a criação de Leis de Segurança regionais, desde que não contrariassem a

correlata norma federal nem estabelecessem crimes, competência privativa da União.

88 Todas as Regiões devem gozar do mesmo grau de autonomia, conforme a

tradição já estabelecida no Direito Constitucional brasileiro de igualdade jurídica entre os

entes federados, que exercitam nos termos da Constituição Federal e de Estatutos por

elaborados por elas mesmas, no exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente.

Os recursos necessários para o exercício de suas atribuições deve ser oriundo de uma rígida

repartição constitucional de parte da arrecadação tributária federal, calculada com base em

critérios como população e índice de desenvolvimento humano, prestigiando as Regiões

menos desenvolvidas. Não se deve permitir a estas a criação de tributos, mas que

disponham sobre sua participação nos tributos estaduais, fixando-se limites percentuais

máximos na Constituição.

89 As Regiões devem contar também com Executivo. A forma de escolha do

Chefe do Executivo é tema que oferece menor dificuldade, desde que não seja nomeado

por livre escolha do presidente da República – ou, se for, mediante aprovação por parte dos

Senadores pertencentes à Região, exclusivamente –, podendo mesmo vir a ser eleito na

Região ou já integrar a chapa presidencial por ocasião das eleições gerais, tanto como

Vice-Presidente da República – que então seriam cinco – ou como um cargo distinto.

90 Os Tribunais Regionais Federais passariam a ter suas competência

territorialmente delimitadas pelas Regiões que fossem criadas, e não pelas atuais ‘regiões

judiciárias’, permanecendo como órgãos da Justiça federal. Para fins de conflitos de

normas e de controle de constitucionalidade, aplicar-se-iam às Regiões as mesmas regras

aplicadas quanto a normas federais. Se o conflito fosse de normas federais e regionais, ele

deveria ser enfrentado, no que coubesse, como se fosse choque entre normas federais,

respeitando-se a repartição constitucional de competências.
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