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RESUMO 

 

 

 

A forma federativa de Estado ensejou uma série de teorias sobre a organização, dentro de um 
mesmo território, de pelo menos duas esferas de governo. Dentro dessas teorias, algumas mais 
específicas se dedicaram ao estudo fiscal e às relações intergovernamentais procurando mostrar 
que o grande problema dessas relações é a questão do equilíbrio fiscal e orçamentário entre os 
níveis de poder. Os estudos sobre o federalismo fiscal brasileiro evidenciaram uma forte disputa 
entre os membros federativos tanto numa perspectiva horizontal quando vertical. Os dados 
mostraram que o equilíbrio está nos mecanismos de equalização fiscal e transferência vertical. 
Estudos empíricos sobre o Brasil mostraram que esses mecanismos falham, fazendo com que 
cada Estado procure resolver de forma isolada seu problema de desequilíbrio fiscal. Esse 
comportamento ensejou um conflito intergovernamental (conflito federativo) perante a Suprema 
Corte brasileira. Neste trabalho analiso o comportamento do Supremo Tribunal Federal com base 
nas teorias sobre judicialização da política e ativismo judicial, mostrando com apoio de 
estatística descritiva como age a mais alta Corte Judicial do país em relação aos litígios 
envolvendo os Estados entre si, e entre eles e a União. A hipótese principal é a de que o STF 
procura não interferir, utilizando uma estratégia de não se envolver no conflito. A hipótese 
secundária é a de que esse comportamento do Supremo é mais evidente nas causas em que a 
União é ré (conflito federativo vertical), do que no conflito onde as partes são os Estados-
membros (conflito horizontal).  
 

 

 

Palavras-chave: ativismo judicial – federalismo fiscal – conflito federativo – judicialização  
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ABSTRACT 

 

 

The federative State’s framework has enacted a set of organization theories about multitier levels 
of government. Within such theories, the more specific has focused to the intergovernmental 
relationship and fiscal studies seeking to show the great intergovernmental problem as fiscal and 
budget lack of balance between government tired-levels. The Brazilian fiscal federalism studies, 
has shown a strong dispute between federative constituents in horizontal and vertical approaches. 
Databank analysis shows fiscal vertical transfers and equalization mechanisms as a balance. 
Empirical works evidences about Brazil that such mechanisms, has failure, leading regional 
levels of government to seek and create their own development policy to solve budget unbalance. 
This behavior has created an intergovernmental conflict (federative conflict) before the Brazilian 
Supreme Court. On this thesis I analyze the Supreme Federal Tribunal’s behavior based on 
judicialization and judicial activism theories, enlightened by descriptive statistics how the 
highest Judicial Court in the country acts in the federative conflict between regional governments 
and between them and the Federal Union.  The first hypothesis is the Supreme Court seek, not to 
interfere, using a strategy to not get involved with conflict. The second ones is, that such 
Supreme Courte behavior is more evident in cases which the Federal Union is accused (vertical 
conflict), than in regional conflict between States only (horizontal conflict).  
 

 

 

Key-words: judicial review – fiscal federalism – federative conflict – judicialization  
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INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação de mestrado é um estudo sobre o comportamento do Supremo Tribunal 

Federal cujo objetivo é o de mapear o conflito federativo brasileiro pelo viés da atuação do 

Judiciário Central através do controle concentrado de constitucionalidade, e explicar o 

comportamento do Supremo, captando o ativismo dessa Corte em relação aos litígios que os 

Estados travam entre si e entre eles e a União, aqui chamado de conflito federativo horizontal e 

vertical respectivamente. Para fazer a análise, utilizou-se um banco de dados geral, onde constam 

todas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIn, propostas até 31 de julho de 2009. Esse 

banco foi repartido em duas bases de dados menores, onde uma contém as adins relacionadas ao 

conflito horizontal, e a outra as adins do conflito vertical. 

A análise parte de dois pressupostos básicos: Os mecanismos de transferências 

intergovernamentais brasileiros falham e essa falha gera um comportamento individual que causa 

efeitos coletivos em relação às políticas e práticas tributárias, cuja literatura chama de guerra 

fiscal. O outro pressuposto refere-se ao aumento do ativismo do Supremo Tribunal Federal, 

assumindo que é um poder independente, devido ao controle abstrato de constitucionalidade e o 

deslocamento do poder decisório para o Judiciário por contra dos impasses entre Executivo e 

Legislativo.  

Nas últimas décadas, o comportamento do Judiciário chamou a atenção de pesquisadores. 

Isso se intensificou após Cortes de diversas partes do mundo serem chamadas para resolver uma 

série de assuntos, desde liberdade religiosa, passando por direito à igualdade, à privacidade, 

política econômica, trabalhista, imigratória entre outros (HIRSCHL, 2008). 

Os pesquisadores que analisam o comportamento judicial na América Latina e como as 

Supremas Cortes operam sob limitações, têm argumentado que apenas juízes independentes 

decidem contra o Executivo. Entretanto, em tais estudos pode haver diversas conclusões. Em 

alguns casos a falta de independência leva os juízes a agirem como fiscais do próprio governo, 

inclusive fiscalizando o governo que os nomeou (HELMKE, 2005).  

A onda democrática que se estendeu pela América Latina nos anos 1980 deveria ser o fator 

precursor da independência judicial e do estado de direito, obstacularizando o autoritarismo 

(HELMKE, 2005). As cortes latino-americanas se tornaram instituições políticas vitais, 

decidindo os mais importantes e controvertidos problemas, agindo na expansão de direitos 
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sociais, acusando os militares de crimes contra a humanidade e assegurando mudanças 

institucionais que melhorassem o desempenho da economia.  

Quando a Suprema Corte decide a favor do governo, aparenta certa falta de independência. 

Segundo Helmke (2005), os juízes latino-americanos estão dispostos a decidir casos 

controversos, gerando dúvidas na suposição de que juízes sem independência e legitimidade 

automaticamente evitam a briga política. Os juízes que são mais compromissados tendem a 

decidir contra o governo, levantando a questão se o isolamento político é de fato, condição 

necessária para os freios e contra pesos emergirem.  

No Brasil o Judiciário passou a exercer o controle sobre a vontade do soberano, devido à 

adoção do controle abstrato das leis através de uma “comunidade de intérpretes” (VIANNA et al, 

1999), cujo instrumento legal é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Werneck Vianna 

demonstra que, diferentemente do que se deduz logicamente do arranjo federativo brasileiro, as 

Adins propostas pelos governadores não buscam uma maior autonomia das unidades federativas 

em relação à União, mas a intervenção desta com o objetivo racional de garantir a 

governabilidade. Entretanto, o estudo de Vianna estendeu-se apenas até 1998, deixando de 

verificar o comportamento dos governadores após as reformas do governo FHC, que 

modificaram de forma estrutural a federação brasileira.  

O cerne do conflito federativo brasileiro encontra-se na questão tributário-fiscal. Após a 

Constituinte de 1988, a União passou a concentrar a arrecadação tributária através das 

contribuições (espécie tributária cuja criação é exclusiva da União), enquanto que os demais 

entes federativos (incluindo o Distrito Federal) ficaram adstritos ao modelo tributário insculpido 

na Carta da República. A convivência entre competências administrativas e competências 

arrecadatórias trouxe distorções e conflitos entre os Estados entre si (conflito federativo 

horizontal) e entre os Estados e a União (conflito federativo vertical). Aliado a isso, a criação de 

diversos municípios sem condições de sobrevivência fiscal, faz com que a União, até hoje, 

continue bancando gastos que são de competência das municipalidades (TER-MINASSIAN, 

1997). Além dos problemas fiscais dos Municípios, os Estados tinham um comportamento fiscal 

deficitário, cuja dívida era renegociada com a União.  

Após o Plano Real, esse modelo entrou em colapso, pois os governadores tiveram enorme 

perda de receita inflacionária. Para manter a estabilidade econômica, os juros tiveram de ser 

majorados, contribuindo para um aumento considerável da dívida dos Estados (REGIS, 2008). 
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Foi necessária a intervenção do Banco Central para saldar as dívidas dos Estados, contraídas 

através de seus Bancos Estaduais. Após a estabilização da moeda, o Governo Central não mais 

estava disposto a gastar recursos com o comportamento fiscal deficitário dos governadores, o que 

levou a um plano de privatização de empresas estatais e bancos estaduais geridos pelos 

executivos regionais. Tais medidas evitaram que a União continuasse a saldar as dívidas dos 

Estados, mas não impediu que os governadores, agora politicamente mais fracos, ingressassem 

na Suprema Corte contra a política tributário-fiscal do governo federal.  

O federalismo predatório horizontal através da guerra fiscal e das fracas políticas de 

desenvolvimento econômico regional, capitaneadas pelos executivos estaduais, revela que o 

maior problema do conflito federativo brasileiro passa pela questão tributária. As reformas do 

período FHC reduziram drasticamente a relevância política dos governadores (REGIS, 2008). 

Quem perde poder procurará sempre recuperá-lo. Como não há mecanismos que permitam isso 

na esfera política, os governadores passaram a utilizar o Judiciário para minimizar a perda de 

poder, buscando aumentar os repasses dos estados. Há, então, litígios entre estados e a União no 

que diz respeito ao desequilíbrio fiscal federativo relativo à concentração de receitas por parte do 

Governo Central e as dispendiosas obrigações materiais (constitucionais) incumbidas aos entes 

federativos regionais. As transferências intergovernamentais têm, entre outros objetivos, o de 

combater o desequilíbrio entre gastos e receita própria (TER-MINASSIAN, 1997). 

Em tese, as unidades federativas são autônomas, porém não são financeiramente 

independentes, o que gera certa dependência financeira em relação ao Governo Central. Após a 

diminuição do poder dos governadores, que perderam as condições de chantagem em relação ao 

Presidente da República, as governadorias tornaram-se eternas pedintes de recursos ao governo 

federal, para levar adiante suas políticas regionais de desenvolvimento econômico.  

Em 1960 os Estados detinham 34% do total de tributos. Em 2004 essa proporção era de 

apenas 24,6% (REGIS, 2008). Essa diminuição de pouco mais de dez pontos percentuais fez com 

que as unidades federativas buscassem através das transferências voluntárias a compensação do 

que fora perdido. Entretanto, a independência econômica só será possível através do aumento da 

arrecadação própria, o que depende de fortes investimentos (apenas possíveis via governo 

federal). Em que pese o aumento da alíquota dos Fundos de Participação, aliado ao aumento da 

arrecadação do IPI e IR (fontes arrecadatórias dos fundos de participação), estes não são capazes 

de tornar possíveis os projetos de independência financeira dos estados, fazendo com que o 
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governo central utilize as transferências voluntárias, aparentemente, como moeda de troca dentro 

das relações federativas. 

A busca por benefícios através de políticas públicas geralmente acarreta em competição e 

conflito por causa da escassez de recursos (WALTENBURG e SWINFORD, 1999). Como não 

há uma resolução do conflito via legislativo, toda essa estrutura de conflitos e de mecanismos 

dos quais dispõem Estados e União acarretam em um federalismo litigioso que, por vezes, chega 

ao Supremo Tribunal Federal através do controle concentrado de constitucionalidade via Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade – Adins, já que a “hiperconstitucionalização converte o 

Judiciário em arena decisória importante, mas não em veto player” (MELO, 2007, p. 260). 

Há muita discordância, na literatura, sobre o papel do Judiciário Central no federalismo. 

“Alguns teóricos enxergam o judiciário central como árbitro, como uma característica definidora 

do federalismo” (LENAERTS, 1990, p. 263). Outros pesquisadores (THAYER, 1983; 

WECHSLER, 1954; DAHL, 1957; CHOPER, 1980; THUSNET, 1999) declaram que as Cortes 

atuam como árbitros do federalismo para que este seja desnecessário, ineficaz, ou até mesmo 

marginalmente nocivo. Daniel Halberstam (HALBERSTAM,2008) aponta três críticas comuns 

ao atribuir ao Judiciário Central o poder de proteger o federalismo: primeiro porque o 

federalismo pode e deve ser protegido pela política, não pela lei; segundo porque o Judiciário 

central é tendencioso em relação à legislatura central e terceiro porque o Judiciário central é, em 

qualquer evento, inato a realizar uma inquirição funcional significativa acerca de se o equilíbrio 

federativo foi quebrado.   

Sistemas federalistas são considerados verticais quando o governo central age através das 

unidades constitutivas, e horizontais quando os entes federativos possuem maior autonomia em 

relação à União, como é nos Estados Unidos e Canadá (HALBERSTAM, 2008). Sua linha de 

argumentação ainda demonstra que, mesmo em países como Alemanha e blocos como a União 

Européia, onde o controle político das unidades constitutivas pelo governo central é muito forte, 

essas unidades têm deliberadamente optado pela revisão judicial das atividades do Poder Central. 

Diferentemente do federalismo “horizontal”, onde as unidades coletam e gastam seus tributos, no 

federalismo “vertical” há repartição de receitas  

A hipótese principal é a de que o STF procura não interferir, utilizando uma estratégia de 

não se envolver no conflito (ativismo judicial negativo1). A hipótese secundária é a de que esse 

                                                 
1 Hipótese levantada por Ernani Carvalho. 
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ativismo negativo do Supremo é mais evidente nas causas em que a União é ré (conflito 

federativo vertical), do que no conflito onde as partes são os Estados-membros (conflito 

horizontal).  

Assume-se que o Supremo Tribunal Federal pode atuar de três maneiras: como árbitro 

definidor do federalismo brasileiro; com ativismo negativo, não interferindo nas questões; ou 

agindo de forma a acirrar ainda mais o conflito.  

Se o Supremo Tribunal Federal é árbitro definidor do federalismo brasileiro, então, 

verificar-se-á um equilíbrio entre decisões pró e contra União. Se a Suprema Corte atua de forma 

“negativa” (ou não-interventiva), então haverá retardamento nos julgamentos de ADINs, através 

da manipulação da pauta de votação.  

A metodologia empregada utilizou-se de estatística descritiva (com uso do SPSS 16.0) para 

aferir o número de adins que se enquadram no conflito federativo, a quantidade de ações ainda 

não julgadas, e as ações julgadas materialmente. Para esclarecer melhor o comportamento do 

STF, também foi utilizada uma análise qualitativa das adins federativas para buscar uma melhor 

definição de como a Suprema Corte brasileira atua no federalismo do país. Os gráficos e tavelas 

foram feitos, parte com uso do SPSS 16.0 e parte com uso do Excel 2007. 
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1 O FEDERALISMO FISCAL NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA 

 

Um dos maiores problemas do federalismo fiscal contemporaneamente é a tentativa de 

equilibrar três fatores: receitas próprias, transferências intergovernamentais e as necessidades de 

gasto público. Tal equilíbrio vem sido discutido nas literaturas política e econômica (Riker, 

1969; Ter-Minassian, 1997; Bird e Vaillancourt, 2006; Rodden e Wibbels, 2002; Rodden. 2003 e 

2006; Filippov et al, 2004; Ferejohn e Weingast, 1997), cuja análise também focou a questão 

fiscal através da competição em sistemas federais.   Em relação ao federalismo fiscal brasileiro, 

apesar das reformas federativas após o Plano Real, ainda não atingiu o equilíbrio apontado pela 

literatura como essencial para se ter um ambiente cooperativo. As transferências 

intergovernamentais no Brasil ainda possuem baixo êxito.  

A força dos governadores no período pré e pós 1988, criou um ambiente institucional que 

permitia aos Estados elaborarem suas próprias políticas de atração de investimentos, mesmo que 

sem a devida anuência do Conselho Nacional de Política Fazendária2 - CONFAZ. Mesmo após a 

estabilização monetária iniciada com o Plano Real em 1994, os Estados ainda continuam com 

suas políticas tributárias individuais, principalmente após perderem força com as reformas 

institucionais que deram origem a um novo federalismo. 

Com a perda do poder de barganha pelos chefes das unidades subnacionais, houve um 

crescimento em políticas de incentivos fiscais, gerando um conflito federativo entre os Estados e 

entre eles e a União Federal, pois no jogo federativo quando não há cooperação (e as unidades 

subnacionais procuram ganhar isoladamente), o conjunto tende a perder. Por isso, após a 

Constituição de 1988 e a criação do controle concentrado de constitucionalidade, os Estados que 

se sentiram prejudicados com as políticas individualistas das demais Unidades Federativas, 

criaram uma arena de conflito no âmbito do Supremo Tribunal Federal através das Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade, na tentativa de anular as leis e atos normativos relativos às políticas 

tributárias nocivas aos seus interesses e, por conseqüência, ao federalismo brasileiro.  

   

1.1 Uma Justificativa Econômica para o Federalismo 

Segundo Olga Shvetsova (FILIPPOV et al,2004), um Estado é federal se sua estrutura 

governamental puder ser caracterizada por múltiplas camadas (geralmente nacional, regional e 

                                                 
2 Criado pela Lei Complementar nº 24 de 1975. 
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local) onde os chefes políticos são eleitos diretamente pelo povo. A adoção de um sistema 

federativo pode ser baseada em uma ou mais justificativas (desde questões de descentralização 

de poder, passando por questões econômicas até problemas étnico-geográficos). Para efeitos 

deste trabalho, a justificativa econômico-fiscal terá maior peso. Dentro dessa justificativa a ação 

do Governo pode ser requerida para resolver falhas de mercado associada com assimetria de 

informações, externalidades e decisões totalmente descentralizadas para bens públicos 

(FILIPPOV et al, 2004). Havendo dois níveis de governo em um mesmo território, os bens 

públicos por eles providos podem variar, sendo necessários tratamentos diferenciados por cada 

nível de poder.  

Portanto, se a demanda pela prestação de um determinado serviço público varia de acordo 

com a localização geográfica, se alguns serviços públicos são mais eficientes se prestados pelo 

poder local e se há condições de esses serviços serem prestados pelas unidades subnacionais, 

então a descentralização do poder decisório é o tratamento mais adequado para as políticas 

públicas (FILIPPOV et al, 2004).  

O federalismo pode ter um arranjo formal ou informal. O que o caracteriza é justamente a 

descentralização do poder decisório – que encoraja a competição entre os entes federativos. 

Entretanto, se houver grandes diferenças na produção e no consumo que cruze fronteiras 

geográficas ou havendo grandes diferenças na escala econômica, então o tratamento para as 

falhas de mercado pode ser mais eficiente se aplicado o modelo unitário (centralizado) de poder 

decisório.  

Esse movimento centralizador ou descentralizador em relação ao poder decisório é 

justificado por questões econômicas, mas necessita de mudanças no arranjo político institucional 

para que tenha eficiência, objetivando manter a estabilidade. Entretanto, os autores argumentam 

que a estabilidade não é um termo fácil de ser definido e dependerá de quais instituições são 

fundamentais e quantas mudanças institucionais e legais podem ser admitidas para determinar o 

termo “estável” (FILIPPOV et al, 2004). 

O Estado federal pode ser um sistema cooperativo, se propriamente estruturado, 

permitindo aos participantes atingirem eficientemente objetivos comuns mais desejáveis. As 

relações federais nesse esquema representam uma parceria entre indivíduos, grupos e governos 

que confiam em interesses comuns para aperfeiçoar o desempenho dos participantes. Mas em 
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alguns casos, insegurança econômica e militar são questões essenciais para estabilidade federal, 

por serem um fator externo nocivo em comum aos demais entes federativos.  

Os autores evitam tratar o federalismo como um provedor eficiente de bens públicos ou 

como um estorvo. O argumento principal é o de que o processo contínuo de negociação e 

renegociação em uma federação causa um perigo constante à eficácia e estabilidade federal, sem 

considerar seu valor econômico. De outra maneira, o propósito primário do desenho federal deve 

ser o de manter esses processos sob supervisão e controle. 

Há, de fato, uma tensão inerente em todos os estados federais que é uma manifestação 

crítica dessa barganha. O federalismo, por sua natureza, institucionaliza interesses e até pode 

alinhá-los sob a forma de assuntos federais bem como negar as conseqüências do pluralismo que 

Dahl considera a base da estabilidade política. Essa tensão é a preservação do equilíbrio entre a 

autonomia de assuntos federais e a autoridade legítima do centro federal. Na maioria das novas 

federações o principal foco é evitar sua desintegração, e a tentação é conceder ao governo 

nacional poderes especiais (FILIPPOV et al, 2004). 

A decisão de formar ou reformar a federação é uma tentativa explícita de confrontar dois 

problemas comumente associados com ação coletiva – free-riding e alcançando harmonia na 

alocação dos custos e benefícios da provisão de bens públicos e a regulação de externalidades. 

Sendo assim, manter unidas diversas unidades com realidades tão diferentes dependerá da 

barganha pelo poder, que necessariamente é embasada em regras formais que correspondam a 

um procedimento parlamentar e aceitação do critério da maioria. (FILIPPOV et al, 2004). 

 

1.1.1 Federalismo, Descentralização, Tamanho do Governo e Resultados Macroeconômicos 

Parte da literatura atesta (positivamente ou negativamente) que a descentralização fiscal 

restringe o crescimento do gasto governamental, assim como se acredita a que competição 

tributária limita o aumento da capacidade arrecadatória dos governos. Também se acreditae que a 

competição entre jurisdições dentro de países descentralizados previne a capacidade tributária do 

governo. Rodden (2003) revive a hipótese do Leviatã, onde a competição tributária limita o 

aumento do gasto governamental em países descentralizados. Seu estudo procurou determinar se 

há uma conexão entre descentralização e governos menores. Segundo ele, para aqueles que vêem 

o governo como uma besta faminta por receita, essa é uma mordaça bem vinda. Ao testar tal 

hipótese, foi utilizado um painel de dadospara examinar os efeitos da descentralização fiscal em 
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dado lapso temporal em diversos países, tentando distinguir entre a descentralização (que é 

fundada em transferências intergovernamentais) e a tributação local (RODDEN, 2003).  

Mesmo em países mais descentralizados como Canadá e Estados Unidos, o sistema federal 

não é anárquico, onde o governo central entra em cena como um Leviatã, coordenando e 

determinando as relações entre os demais níveis de governo. Mesmo na maioria dos países 

desenvolvidos, despesas subnacionais são em sua maioria baseadas em esquemas de receita 

compartilhada, tributos são controlados pelo governo central, ou transferências 

intergovernamentais diretas (RODDEN, 2003).  

Os resultados apresentam evidências de que descentralização (quando primariamente 

baseada por autonomia tributária local) é associada com um setor público menor. Quando 

baseada em receita compartilhada, doações, ou tributação subnacional regulada pelo centro, a 

descentralização fiscal é associada com governos maiores3. Assim, “a descentralização fiscal 

provavelmente tem grande influência em implicações não apenas sobre o tamanho do governo, 

mas também sobre sua qualidade e accountability.” (RODDEN, 2003). 

 Outros estudos relacionando federalismo e resultados econômicos são caracterizados por 

visões divididas. De um lado, as tradicionais pesquisas em federalismo fiscal e escolha pública, e 

mais recentemente as contribuições do federalismo como protetor do mercado (WEINGAST, 

1995) destacam as virtudes da descentralização fiscal nas decisões políticas.  

Theoretically, where subnational politicians have incentives to respond to the 
diverse interests of multiple, decentralized constituencies, the public sector will 
be smaller and more efficient, markets will expand, and economies will grow 
more rapidly. On the other hand, it is difficult to ignore the growing evidence 
that federalism complicates policy-making on issues ranging from fiscal and 
monetary management to exchange rates to the privatization of state-owned 
enterprises. When compared with unitary systems, federal systems appear to 
empower regional politicians who act as veto players and exacerbate collective 
action problems vis-à-vis macroeconomic policy4. (RODDEN e WIBBELS, 
2002, p. 494-495).5 

 

                                                 
3 De acordo com a amostra da OECD, utilizada no estudo.  
4 Essa dinâmica foi empiricamente verificada no Brasil por Abrúcio (2002), quando analisou o comportamento dos 
governadores , chamando-os de “barões da federação”.  
5 Teoricamente, onde políticos subnacionais possuem incentivos para responder a diversos interesses de múltiplos 
estados descentralizados, o setor público será menor e mais eficiente, o mercado irá expandir, e a economia crescerá 
rapidamente. De outro lado, é difícil ignorar a crescente evidência de que o federalismo complica a formulação de 
políticas em assuntos relacionados a gerenciamento fiscal e monetário, a taxa de câmbio e a privatização de 
empresas estatais. Quando comparado com sistemas unitários, sistemas federais fortalecem a autonomia de políticos 
regionais que agem como veto players e pioram os problemas de ação coletiva em relação à política 
macoreconômica (tradução do autor) 
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Os governos subnacionais possuem menor responsabilidade eleitoral pela performance 

macroeconômica, pois extraem recursos do governo central, dando pouca importância ao 

impacto de suas decisões econômicas na federação como um todo. O resultado, atestam Rodden 

e Wibbels (2002), é um centro extremamente fraco com capacidade limitada de prover bens 

públicos nacionais. Entretanto os autores citam a crítica de Riker (1969), onde ele demonstra que 

as pesquisas sempre comparam sistemas unitários e federativos em relação a resultados 

macroeconômicos e direitos de propriedade sem levar em conta as diversidades institucionais, 

culturais e políticas desses sistemas.  

As federações possuem diversos aspectos em comum, possuindo instituições e 

mecanismos que protegem a autonomia dos governos subnacionais, limitando a atuação do 

centro. De fato, as características aparecem fortemente tanto no lado da preservação do mercado 

como no lado de suas distorções (RODDEN e WIBBELS, 2002). Os autores lançam a hipótese 

de que o efeito do federalismo no gerenciamento macroeconômico irá variar de acordo com 

fatores políticos e fiscais, incluindo características geográficas, o nível de descentralização fiscal, 

a autonomia de receita das unidades regionais e a natureza dos partidos políticos. Como 

exemplo, mostram que os resultados do Canadá (onde as províncias gastam tanto quanto o 

Governo Federal e possuem uma vasta autonomia para estabelecer sua base arrecadatória) serão 

diferentes dos resultados da Alemanha (onde os Länders6 recebem virtualmente todos os seus 

recursos de doações e compartilhamento de receita). As premissas dos autores são de que a 

reputação boa ou má do federalismo deve ser atribuída aos incentivos insculpidos nas 

instituições específicas de cada país.  

Os resultados apontaram que o federalismo traz freqüentemente, conseqüências nocivas 

para política e performance macroeconômicas. A pesquisa sugere que enquanto nem as supostas 

virtudes nem as patologias do federalismo forem claras, isso implicará em um debate sobre o 

desenho institucional das federações. Para os autores a descentralização fiscal deve ser 

acompanhada pelo desenvolvimento da autonomia da capacidade tributária dos níveis estaduais 

de governo. De fato, o federalismo tem seu efeito mais perverso em performance 

macroeconômica quando a descentralização fiscal é implantada, desconsiderando a competência 

frágil e desigual dos níveis estaduais em determinar seus tributos. 

  

                                                 
6 O equivalente a Estado/Província. 
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1.2 Relações Fiscais Intergovernamentais 

As constituições determinam como as federações devem funcionar, descrevendo e 

delineando divisão de poderes e responsabilidades para cada nível de governo, e às vezes 

prescrevem elementos e procedimentos da engenharia das relações entre as esferas de poder. 

Entretanto, boa parte dessa engenharia intergovernamental depende mais dos atores envolvidos 

no processo do que das estruturas e de processos formais (NEUMANN e ROBINSON, 2006). 

Embora a descentralização possa fortalecer as possibilidades de consolidação da 

democracia e do federalismo através da incorporação de vários centros regionais de poder no 

cenário de decisões políticas, fatores políticos e econômicos podem influenciar os resultados. A 

experiência brasileira corrobora a visão de que o federalismo como mecanismo de divisão de 

poder é uma forma de acomodar conflitos, não de solucioná-los. As relações intergovernamentais 

em países federais tendem a ser mais baseadas em interesses conflituosos. Nesse caso, a 

Federação se fortalece pela incorporação das demandas regionais à agenda política nacional, 

embora ele possa ser mais lento na busca de soluções mais definitivas para os problemas fiscais e 

administrativos do país (SOUZA, 1998).  

Normativamente, todas as federações necessitam criar estruturas e processos 

intergovernamentais que facilitem a colaboração, o que muitas vezes inclui regras explícitas e 

detalhadas, comprometimento e alto nível de entendimento político e competência profissional 

de todos os participantes. Uma grande vantagem do sistema federal é a de que ele permite um 

alto grau de diferenciação e uma descentralização mais formal que sistemas unitários. Essa 

diferenciação é muito útil quando os entes federados possuem necessidades, interesses, gostos e 

capacidades substantivamente diferentes.  

Bird (BIRD, 2000, apud NEUMANN e ROBINSON, 2006, p. 59) coloca cinco 

questionamentos que surgem a respeito de finanças intergovernamentais em qualquer país:  

1. Quais as responsabilidades de gastos de cada nível de poder? 

2. Quais tributos cada nível pode instituir? 

3. Como são resolvidos os desequilíbrios verticais (quando as responsabilidades dos gastos 

e a capacidade arrecadatória não estão equilibradas)? 

4. Como são resolvidos os desequilíbrios horizontais (quando diferentes unidades do mesmo 

nível de poder, com gastos similares, possuem capacidades fiscais significativamente 

diferentes)? 
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5. Há alguma regra que regule os empréstimos dos governos subnacionais? 

 

De acordo com a análise de Bird, as relações fiscais intergovernamentais devem possuir 

processos capazes de lidar com essas questões fundamentais, ou então, as respostas jamais serão 

encontradas dentro do ordenamento legal e constitucional.  

As relações fiscais intergovernamentais são muito influenciadas não apenas por fatores 

econômicos, mas por fatores políticos, sociais e culturais.  Uma análise puramente econômica 

das relações fiscais possui limitações. Dentro do estrito contexto econômico o desenho dos 

arranjos reflete um equilíbrio entre diferentes objetivos como eficiência alocativa, redistribuição 

de receitas e gerenciamento macroeconômico. O equilíbrio específico desses objetivos em 

diferentes países tem refletido as histórias sociais e políticas desses países.   

É consenso na literatura de que a descentralização da responsabilidade pelos gastos, pode 

em princípio acarretar em alocação eficaz de ganhos ao promover uma aproximação entre as 

prioridades de gastos e os cidadãos diretamente afetados. Entretanto, é amplamente reconhecido 

de que esse ganho eficaz em tese pode não ocorrer na prática, ou ser substancialmente reduzido 

pelas fraquezas administrativas dos governos subnacionais, especialmente pela ausência de 

transparência dos sistemas de gastos públicos.  

As experiências em outros países apontam a necessidade do acompanhamento da 

descentralização de gastos bem como a promoção de responsabilidade fiscal pelos governos 

subnacionais, além de accountability por parte do eleitorado. A ineficiência administrativa 

poderá também enfraquecer a efetividade de descentralização de receita. Nos países 

caracterizados por fracas e inexperientes administrações tributárias, o fortalecimento da 

administração deveria ter a mais alta prioridade para o governo central. Segundo Teresa Ter-

Minassian (1997), é necessário reconhecer que um alto grau de descentralização pode acarretar 

em sérios conflitos com questões de distribuição. Esse é especialmente, o caso de países 

caracterizados por amplas disparidades regionais de receitas. Nesses casos, haverá a necessidade 

de um sistema orientado de transferências verticais do centro ou de mecanismos horizontais de 

redistribuição, com o objetivo de preservar coesão econômica e social. Entretanto, esses 

mecanismos não devem ser criados para desencorajar o incremento de receita e a eficiência dos 

custos pelos governos subnacionais.  
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Uma descentralização substancial pode, provavelmente, criar dificuldades para o governo 

central em seguir com estabilidade macroeconômica através de políticas orçamentárias. 

Ademais, a descentralização deveria progredir mais lentamente em países que enfrentam 

desequilíbrios fiscais agudos. Nesses países é importante impor um sistema de controle dos 

orçamentos subnacionais no sentido de adequar suas receitas a seus gastos.  

 

1.2.1 Determinando os Tributos 

A teoria em federalismo fiscal estabelece distintamente amplas diretrizes em relação aos 

tributos podem ser destinados a níveis subnacionais e quais devem pertencer ao governo central.  

Entretanto, na prática esse desenho institucional é estabelecido por questões históricas, 

geográficas, étnicas e constitucionais (NORREGAARD, 1997). É importante ressaltar que um 

sistema fiscal descentralizado não pode funcionar satisfatoriamente sem capacidades 

administrativas necessárias em nível subnacional. Geralmente, quanto mais complicada é a 

questão da tributação, mais forte é o argumento de os tributos serem definidos pelo mais alto 

nível de governo, ou seja, o federal.  Como uma reflexão a essa “regra”, é que os sistemas 

tributários mais complexos e geralmente atribuídos a níveis subnacionais, estão apenas em países 

mais desenvolvidos.  

Na mesma linha de raciocínio, Norregaard mostra que além da questão crucial da 

delimitação das fontes tributárias aos níveis subordinados de governo, a experiência atual indica 

que sistemas descentralizados só irão funcionar adequadamente apenas se Estados e governos 

locais receberem ao menos uma fonte principal de receita, através da qual possam determinar os 

rendimentos (assumindo que esse sistema é baseado em equalização adequada de capacidade 

tributária e necessidades de custo).  

 

1.2.2 A Administração Tributária 

Um dos maiores desafios dos países em desenvolvimento é o de organizar a administração 

tributária. As dimensões dessa administração serão ainda mais complexas quando diferentes 

níveis de governo estão envolvidos na arrecadação (VEHORN e AHMAD, 1997). Em uma 

análise mais precisa, os serviços públicos devem ser prestados pelo nível de governo que melhor 

represente a região que irá ser beneficiada. Os municípios são o exemplo de que os bens públicos 

locais irão sempre beneficiar os moradores de determinado município. Nesse caso, a 
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descentralização para o nível municipal é desejável para uma maior eficiência alocativa de 

recursos. Entretanto, no plano nacional serviços como defesa nacional, estabilidade 

macroeconômica e redistribuição requerem políticas públicas e administração centralizadas 

(AHMAD, HEWITT e RUGGIERO, 1997).  

O que determina os gastos de cada nível de governo irá depender das preferências sociais 

de cada país. A grande desvantagem da descentralização é que suas implicações redistributivas, 

algumas vezes acarretam em disparidades regionais de renda inaceitáveis. Os autores citam o que 

ocorreu em Washington, para exemplificar que diferentes políticas sociais podem criar rápida, 

indesejável e ineficientemente, incentivos de mobilidade centrípeta que contribuam para o 

inchaço de cidades centrais.  

O equilíbrio e a estabilidade não são fáceis. Estabelecer qual nível arrecadará e qual nível 

de governo irá redistribuir é um desafio à estabilidade das relações intergovernamentais. Um 

ponto chave na literatura em federalismo fiscal é a questão de como governos subnacionais serão 

melhor financiados (NORREGAARD, 1997). Esse assunto é complexo e de difícil solução, pois 

cada país possui peculiaridades e arranjos institucionais diferenciados assim como riquezas 

regionais e facilidades geográficas variadas.  

 

1.2.3 Transferências Intergovernamentais 

Os governos subnacionais possuem capacidades fiscais diferentes porque alguns podem 

angariar mais dinheiro de suas bases arrecadatórias do que outros e porque, a necessidade por (e 

os custos em prover) certos serviços diferem entre regiões. Um número de países 

geograficamente grandes tem sentido a necessidade em criar mecanismos fiscais 

intergovernamentais objetivando estabelecer um grau de equidade entre as regiões (AHMAD e 

CRAIG, 1997). 

Mesmo em casos onde a responsabilidade primária pela promoção de bens públicos locais 

é delegada a governos subnacionais, diversas e severas razões justificam as transferências fiscais 

para níveis menores de governo: 1. Para equilibrar verticalmente (aperfeiçoar a adequação de 

receitas); 2. Para equalizar horizontalmente (redistribuição); 3. Para corrigir os efeitos externos 

(spillovers) entre as jurisdições; 4. Para corrigir a maioria das fraquezas administrativas e 

melhorar a burocracia. Tanto governos locais quanto centrais geralmente podem prestar bons 

serviços públicos. Entretanto, a questão reside nas receitas próprias de cada nível de governo. As 
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receitas dos governos subnacionais não são suficientes para cobrir os gastos destinados para a 

promoção dos serviços que a eles foram designados. A diferença resultante pode ser preenchida 

pela equalização vertical (aumentando as receitas subnacionais ou transferindo recursos). 

Entretanto, aumentar as receitas estaduais é difícil, pois ao aumentar a base tributária dos 

governos subnacionais, o Poder Central perde força e controle sobre o tamanho do setor público 

gerando preocupações acerca da estabilidade macroeconômica (KIM e SMOKE, 2003).  

Dentre as teorias sobre federalismo fiscal, uma abordagem prevê que as transferências 

intergovernamentais tenderão no longo prazo a beneficiar Estados mais pobres. Uma outra 

perspectiva sugere que os presidentes podem utilizar tais recursos para conquistar eleitores e 

vencer as eleições, ou conquistar parlamentares com o objetivo de construir coalizões legislativas 

vitoriosas, ao se direcionar a regiões onde o partido do presidente já é muito forte bem como 

regiões onde o presidente precisa se fortalecer (ARRETCHE e RODDEN, 2004).  

A disputa federativa por recursos concentrou-se no sistema de transferências fiscais. A 

União foi capaz de reduzir substancialmente suas obrigações constitucionais de transferir parte 

de sua receita para Estados nos períodos em que as regras de operação das arenas decisórias 

favoreceram o governo central (ARRETCHE, 2005). O sistema de redistribuição de recursos na 

federação brasileira está delineado na Constituição Federal e é feito verticalmente e diretamente, 

através da apropriação de receita do governo central pelos níveis mais baixos de governo; e 

indiretamente através de fundos compensatórios. Sérgio Prado aponta falhas nesse sistema, onde:  

Os principais fluxos redistributivos, os fundos de participação, são dispositivos 
independentes e isolados, aparecendo como apenas mais um fundo de 
transferências. Eles não levam em consideração, como seria lógico para fundos 
cuja finalidade é buscar equalização na capacidade total de gasto orçamentário 
entre jurisdições, o resultado gerado pela arrecadação própria mais os demais 
fluxos de transferências. Na realidade, eles se somam ao sistema, endereçando 
recursos a estados e municípios de uma forma que acaba por gerar distorções 
ainda maiores do que aquelas que o resto do sistema já cria por si só. (PRADO, 
2003, p. 69). 

 
Seu estudo mostra que, embora tenha havido uma expansão no montante dos fundos de 

participação, a falta de revisão dos critérios gera um resultado “aleatório e perverso precisamente 

perante o princípio mais básico que deve orientar o financiamento federativo, a equidade na 

capacidade de gasto entre jurisdições.” (PRADO, 2003, p. 69). A crítica ainda recai sobre o 

subsistema de devolução/compensação, no qual a combinação dos efeitos dos fundos de 

participação, SUS, FUNDEF e o sistema Cota-Parte (em relação à capacidade de gasto dos 
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governos subnacionais), resultam em uma redistribuição de recursos do núcleo mais 

desenvolvido do país para os Estados mais pobres, de forma aleatória, criando e reproduzindo 

desigualdades entre as unidades da federação.  

Segundo outro estudo de Sérgio Prado (2006), a questão central do federalismo brasileiro 

é a brecha vertical (vertical gap), que significa a “diferença entre o volume de encargos 

efetivamente assumidos pelos GSN7, medido pelo gasto final por eles realizado e o volume de 

recursos que estes governos podem obter autonomamente, a partir das bases tributárias que lhes 

são atribuídas, sem depender de transferências federais” (PRADO, 2006, p. 19). O estudo revela 

que a única forma estável e permanente de “fechar” a brecha vertical é através de transferências 

regulares originadas no Governo Federal. “O formato paradigmático dos sistemas fiscais 

federativos contemporâneos tende a apresentar sempre um superávit no governo central, e um 

déficit correspondente nos governos subnacionais, resultando na presença estrutural de um 

sistema de transferências” (PRADO, 2006, p. 40). No Brasil, os instrumentos redistributivos do 

sistema de transferências não conseguem sequer a aproximação das receitas per capita entre 

localidades. 

Além dos problemas de equalização dos mecanismos de redistribuição de recursos, 

resultados empíricos de Marta Arretche e Jonathan Rodden (2004) demonstram que os 

presidentes brasileiros usam recursos de transferências intergovernamentais para superar os 

desafios de preservar sua coalizão parlamentar, canalizando os recursos de que dispõem para os 

Estados que contam com o maior número de parlamentares em sua coalizão, desmistificando a 

noção de que os parlamentares e o Executivo federal estão envolvidos em generalizada 

negociação por recursos, na qual o Governo Federal tem que construir uma maioria parlamentar 

para cada questão legislativa. (ARRETCHE e RODDEN, 2004).  

 

1.3 A Competição em Sistemas Federais  

Diversos argumentos econômicos sugerem que sistemas federais, se apropriadamente 

estruturados, alcançam resultados superiores a sistemas unitários. Em ambos os casos há um 

forte controle do poder central sobre os demais níveis através de sistema de doações e 

autoridade. O caso de envolvimento do Governo Federal em assuntos regionais e locais, 

                                                 
7 Governos Sub-Nacionais. 
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entretanto, enfraquece consideravelmente os controles políticos. Ronald McKinnon e Thomas 

Nechyba concluem que  

[...] the strenghts of a federal system are best brought forth when tax bases and 
government responsibilities are carefully (and constitutionally) assigned to 
different tiers (including the assignment of monetary policy to the central level) 
but where annually legislated fiscal interactions between different tiers are 
strictly limited (MCKINNON e NECHYBA, 1997, p. 3)8. 

 

Desde as contribuições de Musgrave (Teoria das Finanças Públicas) em 1959, que definiu 

amplas diretrizes considerando a divisão otimizada das responsabilidades em um sistema federal, 

diversos economistas desenvolveram noções sobre eficiência e equidade sobre federalismo. 

Nesse sentido, pesquisas tentaram isolar as várias forças econômicas, moldando diferentes níveis 

de governo como instituições benevolentes cujos objetivos são maximizar o bem estar público 

dentro de sua jurisdição. Nesse sentido, McKinnon e Nechyba analisam esse contexto em três 

tópicos: A determinação otimizada de serviços públicos a diferentes camadas de governo; a 

determinação otimizada de bases tributárias e o melhor tipo e nível de interação fiscal entre os 

vários níveis de governo.  

Em relação aos serviços públicos, o argumento das finanças públicas é o de que um 

sistema de múltiplas camadas surge das diferentes características de serviços prestados pelo setor 

público. Tais características fundamentam as forças econômicas centralizadoras e 

descentralizadoras que se combinam para definir qual nível de governo irá prover o serviço 

apropriado. A necessidade de um governo central, em breve análise, se dá em razão do desejo de 

equidade de custos e benefícios no sentido de alcançar bens públicos para todos (nacionais). 

Outro ponto importante é a minimização dos custos de um serviço público. Se há uma demanda 

por um serviço público para todos os cidadãos, e o custo de prover esse serviço é mais baixo se 

provido pelo governo central, então caberá a este. 

Se, por um lado, a centralização é necessária a partir do argumento do baixo custo do 

serviço público, por outro lado, não havendo necessidade de equidade nem havendo 

externalities, a descentralização pode levar a um resultado desejável. 

                                                 
8 Os reforços de um sistema federal são melhor levados adiante quando bases tributárias e responsabilidades do 
governo são cuidadosa (e constitucionalmente) determinadas a diferentes níveis (incluindo a designação da política 
monetária pelo poder central), mas onde anualmente as interações fiscais legais entre os níveis de poder são 
extremamente limitadas (tradução do autor).  
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Vencida a fase de a qual poder caberá a responsabilidade sobre determinado serviço 

público e qual bem público será provido. Como cada nível de governo deve ser financiado? 

Segundo eles, a teoria econômica sugere que os níveis locais de governo fiquem restritos a 

tributos aplicados aos residentes daquela localidade. O caso da Flórida é citado para mostrar que 

o preço dos produtos é altamente tributado. Como a maior parte dos consumidores é formada por 

turistas, estes contribuem para o tesouro, mas não serão beneficiados pelos serviços. 

(MCKINNON e NECHYBA, 1997). 

Embora provisões locais, em particular, ascendam aos benefícios da descentralização, o 

governo nacional pode introduzir no sistema os benefícios da centralização ao determinar 

incentivos aos governos locais em se comportarem mais adequadamente. Tais incentivos podem 

ser criados através do uso de transferências intergovernamentais e da autoridade do governo 

central.  

Se, dentro de uma teoria econômica, um modelo federativo (onde cada nível de governo 

procura maximizar o bem estar público) está sujeito às falhas de mercado e às pressões 

econômicas, no âmbito político o sistema também está sensível a pressões políticas, grupos de 

interesses, controles eleitorais e entraves burocráticos. Nesse sentido McKinnon e Nechyba 

investigam o federalismo no “mundo real” sujeito às falhas proporcionadas pelos eventos 

políticos, indagando como ótimas relações fiscais entre os níveis de governo mudam diante de 

um comportamento governamental não-ótimo? Eles respondem citando dois argumentos: o 

argumento de Tiebout (1956) segundo o qual os rendimentos políticos podem diminuir com o 

aumento da competição horizontal entre os níveis mais baixos de governo; e o argumento de 

Weingast (1993) segundo o qual a competição hierárquica bem como os controles 

constitucionais sobre o governo central podem reduzir o comportamento ineficiente do governo e 

preservar o mercado, que é fundamental para o sucesso da performance econômica. Entretanto, a 

contra-argumentação de Riker (1964) adverte que forças políticas do centro do sistema federal 

podem intimidar as camadas mais baixas de governo, assim como tentar usurpar poderes locais.  

Os argumentos de Riker levaram Weingast (1993) a concluir que o federalismo pode 

manter a competição dos níveis mais baixos de governo, assim como a garantia de uma política 

crível e de direitos econômicos apenas enquanto durarem os controles constitucionais bem-

sucedidos sobre essa tendência centralizadora. O federalismo como preservador do mercado 

pode superar o que Weingast chamou de dilema político fundamental dos sistemas econômicos. 
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Segundo ele, “a government strong enough to protect property rights is also strong enough to 

confiscate the wealth of its citizens” (FEREJOHN e WEINGAST, 1997, p. 27).9 

 

1.4 A crise do Federalismo Fiscal Brasileiro  

Noções sobre o compromisso de o centro não intervir em crises fiscais subnacionais são 

moldadas em grande escala pelo sistema fiscal intergovernamental de tributos, compartilhamento 

de receita e transferências. Segundo Rodden  

[...] when subnational governments depend heavily on intergovernmental grants, 
loans, and revenue-sharing schemes as opposed to subnational taxes and fees, 
the central government’s ex ante commitment to a policy of no bailouts lacks 
credibility (RODDEN, 2006, p. 75)10.   
 

Rodden argumenta que quando um governo de nível mais alto absorve obrigações pesadas 

para cobrir os gastos dos governos de nível mais baixo, dúvidas surgem na mente dos eleitores, 

credores e governos locais sobre a habilidade do centro em suportar os custos políticos de 

permitir o descuido dos governos subnacionais. No mesmo sentido o autor mostra que Hamilton 

aludiu a esse problema quando expressou preocupação sobre os Estados administrados com base 

tributária insuficiente para sustentar a própria autonomia sobre seus endividamentos, fazendo 

implicitamente do governo federal um fiador (RODDEN, 2006, p. 75). O receio de Hamilton era 

o de que após um choque negativo, os empréstimos estaduais (sob essas circunstâncias) fossem 

culminar em uma batalha legislativa sobre a renegociação do débito. Para Hamilton, a solução 

para esse problema de risco moral não era o de expandir a carga tributária dos Estados com 

intuito de ter autonomia, mas preferivelmente, reprimir seu acesso a financiar o déficit colocando 

as regras sobre empréstimos públicos sob o controle do governo central.  

De acordo com a abordagem de Rodden, o Brasil é dentre os países em desenvolvimento, 

o mais descentralizado. Dentro de uma perspectiva histórica, o federalismo e a descentralização 

no Brasil tornaram-no ainda mais descentralizado nas últimas duas décadas. Nos anos 1990 os 

Estados e Municípios eram responsáveis por mais de um terço da arrecadação geral, perto de 

metade de todo consumo público e quase 40% do déficit público. Uma análise desde então 

mostra a severidade dos desafios do gerenciamento macroeconômico causado pela 
                                                 
9 um governo forte o bastante para proteger os direitos de propriedade privada é também, forte o bastante para 
confiscar as riquezas de seus cidadãos. (tradução do autor).  
10 Quando um governo subnacional depende fortemente de recursos intergovernamentais, empréstimos e esquemas 
de compartilhamento de receitas como oposição aos tributos subnacionais, o compromisso ex ante do governo 
central se preocupa com a falta de credibilidade da política de ajuda financeira.  
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descentralização fiscal em um contexto de desigualdade, fragmentação política e federalismo 

robusto. Acima de tudo, o Brasil tem sido forçado a lidar com um dos mais sérios e persistentes 

problemas de déficit das unidades subnacionais no mundo.  

Rodden argumenta que o Brasil passou por três crises de débitos estaduais entre 1980 e 

2000. A primeira crise se deu durante a crise internacional de débitos nos anos 1980. Como os 

Estados haviam captado recursos em bancos externos e não puderam honrar os pagamentos, o 

Governo federal garantiu o pagamento e transformou as dívidas em uma única rubrica para o 

Tesouro Nacional. Na segunda crise, a aceitação do governo federal em refinanciar a dívida dos 

Estados, aumentou a capacidade de endividamento das unidades subnacionais, fazendo com que 

os Estados se endividassem deixando as conseqüências fiscais para as administrações futuras. 

Em cada evento, os Estados (que já enfrentavam precárias situações fiscais com alto nível de 

gastos com pessoal) foram lançados na crise por choques externos. Em cada caso, a primeira 

reação dos governos subnacionais foi o de demandar por financiamento do governo central, e em 

cada caso o governo federal respondeu tomando medidas para assumir os débitos.  

Certamente, nenhuma constituição federal é um guia perfeito na distribuição dos gastos e 

autoridade governamental entre os níveis de governo. Rodden aponta que a Constituição 

brasileira é menos útil que a maioria. Nela foram cedidas grandes somas de receita através da 

delegação da autoridade tributária e a garantia de transferências, assegurado um alto grau de 

autonomia fiscal e orçamentária aos Estados (RODDEN, 2006). A Constituição delineou 

cuidadosamente algumas áreas exclusivas de competência federal. Isso inclui a maioria das 

responsabilidades que são geralmente alocadas ao governo central na teoria normativa do 

federalismo fiscal: defesa, moeda comum, comércio interestadual e estradas nacionais. Aos 

Estados deixou apenas competências remanescentes11. 

Embora os Estados tenham conseguido a arrecadação do ICMS, suas receitas não são 

suficientes para garantir a autonomia dos governos subnacionais. Nem mesmo os fundos 

compensatórios são capazes de fazê-lo. O compartilhamento de receitas é bem detalhado na 

Constituição Federal como os Fundos de Participação dos Estados e o dos Municípios. Rodden 

demonstra que esses fundos não estão obtendo êxito em combater desigualdades interestaduais 

em resultados privados ou gasto público. Colocando o PIB real per capita no eixo horizontal e 

calculando gastos reais per capita no eixo vertical, os dados revelam que os Estados mais 

                                                 
11 Para maiores detalhes consultar os artigos 21; 22; 23; 24; 25, § 1º e 30 da Constituição Federal do Brasil de 1988. 
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saudáveis possuem receita per capita cinco vezes maior que a dos Estados mais pobres, e ainda 

há diferenças interestaduais correspondentes em gasto público. A figura 1 mostra os dados 

coletados por Rodden onde pode se verificar quais são as diferenças, dentre as maiores 

disparidades regionais de receita do mundo, e onde compartilhamento de receia teve pouco efeito 

(SHANKAR e SHAH, 2001, apud RODDEN, 2006, p. 194).  

 

Figura 
1

 

    Fonte: RODDEN, 2006, p. 194 

 

De acordo com o propósito geral do arranjo institucional de compartilhamento de receitas, 

o governo federal transfere a Estados e municípios receitas para os mais variados propósitos. 
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Uma grande parte do que é transferido fora das transferências constitucionais é feito de forma 

voluntária ou negociada, sem regulamentação legal e baseada apenas em negociações entre as 

três esferas de poder. Os estudos de Barry Ames (AMES, 2001, apud, RODDEN, 2006, p. 195) 

mostram que essas transferências voluntárias têm sido utilizadas por cada presidente brasileiro 

para favorecer Estados comandados por aliados políticos. 

[...] a média das transferências voluntárias aumentou no ano eleitoral de 1998. O coeficiente para 
“ano de eleição presidencial” é altamente significativo , positivo e elevado (0,659), o que indica 
que essas transferências voluntárias são de fato empregadas como um recurso de estratégia 
eleitoral. O poder de barganha dos Estados menores é confirmado com relação às transferências 
voluntárias. Mas os estados efetivamente favorecidos com transferências voluntárias foram 
aqueles cuja representação parlamentar era estratégica na coalizão de governo do presidente. 
(ARRETCHE e RODDEN, 2004, p. 568).  

 

Outro grande problema apontado por Rodden é a questão dos empréstimos dos Estados. 

Pelo menos 20 Estados brasileiros possuíam Bancos que atuavam no mercado durante a década 

de 1990. Os governos subnacionais também conseguiam empréstimos de outras fontes como 

bancos internacionais e instituições federais.  Como a direção do banco era apontada pelo 

Executivo estadual e os funcionários eram lotados de acordo com conveniência política, a 

atuação desses bancos no mercado era estritamente direcionada aos interesses de quem estava no 

Poder. Como não havia mecanismos de controle, os Estados se endividavam de maneira a tornar 

seus bancos instituições insolventes, cuja regularização se dava via governo federal através do 

Banco Central. Tal situação era ocasionada pela falta de controle do Poder Central em regular os 

bancos estaduais.  

A maior razão para falta de habilidade do governo central em controlar a capacidade de 

endividamento dos Estados nos anos 1980 e 1990 foi a responsiveness da Câmara e do Senado 

aos interesses dos governos estaduais. Devido ao baixo nível de disciplina partidária e a 

freqüência com a qual os legisladores podiam mudar de partido, a maior parte dos parlamentares 

não podia focar suas carreiras em causas nacionais ou estaduais, mas em políticas clientelísticas 

e outros benefícios para os municípios (AMES, 1995, apud RODDEN, 2006). O sistema eleitoral 

proporcional e de lista aberta perpetua um extremo individualismo político e garante que os 

partidos atuem limitadamente em mobilizar coalizões eleitorais e legislativas em cada nível de 

governo.  



36 
 

De acordo com o estudo empírico12 de Rodden, apesar de aparentar haver uma associação 

entre dependência de transferências e aumento do endividamento, uma análise precisa do ano 

2000 mostra não haver uma relação significativa entre dependência de transferências e 

endividamento. Segundo a pesquisa, Estados sobrerepresentados recebem maiores transferências, 

gastam mais, possuem maior endividamento e acumulam mais débito. Isso se coaduna à hipótese 

levantada por Rodden de que esses Estados aumentaram as expectativas por injeções de liquidez 

devido às suas posições favoráveis na barganha legislativa.  

O comparativo feito entre Brasil e Alemanha mostra que o diferencial entre os dois países 

é o sistema partidário. O sucesso eleitoral dos políticos em âmbito subnacional na Alemanha está 

pessoalmente e rapidamente conectado pelos eleitores à performance macroeconômica associada 

ao partido no poder. No Brasil não há incentivos eleitorais para desencorajar os Estados maiores 

e relativamente saudáveis como São Paulo e Minas Gerais a evitar ajuste fiscal e a agressiva 

pressão por mais recursos, mesmo que esse comportamento gere visíveis conseqüências 

macroeconômicas para a coletividade (RODDEN, 2006).  

 

1.5 As Reformas Institucionais e o Novo Federalismo Brasileiro 

Após a estabilização macroeconômica com o Plano Real, surgiram novas oportunidades de 

reformas institucionais captadas pelo Governo Federal. As mudanças ocasionadas com as 

reformas, não foram fruto de uma ação planejada pelo governo federal e sim de uma série de 

circunstâncias. Não obstante as reformas econômicas e institucionais, seus resultados tiveram 

grande impacto na Federação, especialmente no que diz respeito às disputas entre esferas de 

governo. (REGIS, 2008). 

As mudanças foram tão extensivas, que o federalismo brasileiro foi modificado de forma a 

emergir um novo arranjo federativo, substituindo o sistema federativo estabelecido pela 

Constituição Federal de 1988. O argumento de Regis enfatiza que o poder dos Governadores, 

que foi significativamente forte durante e depois da transição democrática, foi gradualmente 

diminuindo após a implementação do Plano Real em 1994. Desde a promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal13, as relações entre União e Estados foi estabilizada. Hoje, os 

                                                 
12 Para maiores e mais profundos detalhes ver RODDEN, 2006, pp. 188-225. 
13 Lei Complementar nº 101 de 2000. 
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Governadores são atores irrelevantes na arena política nacional, e seus poderes estão confinados 

a seus respectivos estados.  

Um dos maiores desafios enfrentados por sistemas de múltiplos governos é a indisciplina 

fiscal entre governos subnacionais. Em países desenvolvidos e em desenvolvimento o gasto sem 

controle dos governos subnacionais gerou déficits insustentáveis, ocasionando pressões sobre o 

governo central para o envio de recursos ou assumir os débitos.  

Esses episódios tiveram custos elevados em países como o Brasil, onde a crise 
fiscal subnacional enfraqueceu a estabilidade macroeconômica gerando uma 
bola de neve à crise do sistema financeiro. Um grupo impressionante de estudos 
de caso tem mostrando recentemente que a descentralização pode ser perigosa 
de fato se permitirem aos governos subnacionais a expansão de seus gastos 
enquanto externalizam os custos dos outros. (RODDEN, ESKELAND e 
LITVACK 2002; VON HAGEN et al. 2000 apud RODDEN, 2002, 
p. 494). 
 

Historicamente, a questão de equilíbrio de poderes entre níveis de governo demonstrou um 

pêndulo entre centralização e descentralização. Em linhas gerais, quanto mais democracia mais 

descentralização, e quanto menos democracia, mais centralização. Durante o período de 

descentralização, os Governadores são politicamente fortes, se comparado ao período de 

centralização.  

Após a transição democrática a Constituição estabeleceu uma Federação descentralizada, 

pois os Governadores tiveram papel fundamental na redemocratização do país14. Sendo assim, a 

análise demonstrou que, pela primeira vez na história do federalismo brasileiro, de 1993 a 2002, 

os poderes políticos dos Governadores foram enfraquecendo num contexto de descentralização.  

Com a chegada do novo federalismo, os “barões” da Federação15 deixaram de ser poderosos. 

O estudo, entretanto, se contrapõe ao mainstream16 mostrando que não há evidências que provem 

o controle dos Governadores sobre suas respectivas bancadas federais, nem sobre seu poder de 

veto sobre a agenda do Presidente da República. Um estudo detalhado sobre o processo 

                                                 
14 Em 1982 a eleição de governadores de oposição ao Regime Militar na maioria dos Estados brasileiros contribuiu 
para abertura do processo de redemocratização.  
15 Para mais detalhes sobre os barões da fedeação ver ABRÚCIO, 2002. 
16 ABRÚCIO, Fernando Luiz. Os Barões da Federação – O Poder dos Governadores no Brasil Pós-autoritário. São 
Paulo, Editora Hucitec/Departamento de Ciência Política da USP, 2002; 
SOUZA, Celina. Constitutional Engeneering in Brazil: the politics of federalism and descentralization. 
Londres/Nova York, Macmillan/St. Martin’s Press, 1997;  
MAINWARING, Scott, SAMUELS, David. Robust Federalism and Democracy in Contemporary Brazil. 
International Political Science Association, Seoul, Coreia do Sul, Agosto, 1997; 
SAMUELS, David. Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil. Cambridge University Press, 2002. 
 



38 
 

orçamentário e comportamento legislativo feito por Fernando Limongi e Argelina Figueiredo 

(2005), mostrou que a liberação de recursos não explica o comportamento dos parlamentares nas 

votações nominais. 

 

1.5.1 As Mudanças Institucionais 

O federalismo brasileiro mudou significativamente o equilíbrio de poder entre o Presidente e 

os Governadores. Antes do Plano Real o que caracterizava essa relação era a total 

irresponsabilidade fiscal, que resultou em um comportamento predatório praticado entre os 

Estados e entre estes e o Governo Federal. Nessa situação, os governadores eram autônomos, o 

que impossibilitava o Governo Federal de praticar controles macroeconômicos que pudessem 

garantir a governabilidade e os Governadores eram fortes o bastante para chantagearem o 

Presidente. (REGIS, 2008). 

Com a chegada do novo federalismo, houve uma nova ordem mínima que restaurou o poder 

do Presidente e retornou ao Governo Central o controle da macroeconomia nacional. Gustavo 

Franco17, em entrevista18 concedida a André Regis, disse que “a grande virtude desse novo 

sistema federal foi a criação de controles sobre os governos sub-nacionais”. Sendo assim, o 

Governo Federal não mais precisa resgatar os Estados por causa da indisciplina fiscal.  

Os Governadores perderam poder com as reformas do Governo FHC, sendo elas: 

 Implementação do Plano Real, 1994; 

 Renegociação da Dívida Estadual; 

 Privatização dos Bancos Estaduais (PROES);  

 Emenda da Reeleição, 1998; 

 Lei de Responsabilidade Fiscal, 2000. 

Como resultado dessas reformas, os estados membros passaram a ser geridos com base 

exclusivamente em suas receitas fiscais19 para manter a máquina administrativa estadual e 

cumprir com suas obrigações constitucionais. Entretanto, como o sistema compensatório de 

transferências intergovernamentais gera resultados aleatórios, os governos subnacionais 

continuam dependentes das transferências intergovernamentais. Essa dependência é ocasionada 

pela descentralização fiscal, que cortou parte das receitas compartilhadas do Governo Federal, 
                                                 
17 Ex-presidente do Banco Central do Brasil 
18 Entrevista concedida durante a pesquisa de tese de Ph.D.  
19 Inclusas as transferências intergovernamentais. 
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enquanto deixou os estados com as mesmas responsabilidades, ou seja, mesmos gastos 

(SAMUELS, 2003). 

Após o Plano Real, a estabilização da moeda e a redução da inflação, o Governo Federal 

ganhou mais força fiscal, invertendo o quadro político-econômico que figurou durante a 

transição democrática. Nesse novo cenário, os Governadores é que enfrentavam problemas 

fiscais, pois não tinham mais condições de se endividar, sendo levados pela força das 

circunstâncias macroeconômicas a aceitar a proposta do Governo Federal de saneamento das 

dívidas (em troca da privatização de seus bancos estaduais). Esse processo de enfraquecimento 

do poder fiscal dos Estados culminou com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impôs novos e 

mais eficazes mecanismos sobre o controle dos gastos (REGIS, 2008). 

Os Governadores não podem mais acumular débitos irresponsavelmente. No novo contexto, 

os gestores estaduais governam com suas receitas tributárias e pagam seus débitos com o 

governo federal em dia. Dessa forma, com gasto prudente, os Estados não mais dependem de 

ajuda extra20 do Governo Federal. Isso, segundo Regis, foi sem sombra de dúvidas, uma 

mudança significativa na qualidade das relações federais. Nesse mesmo raciocínio, ele 

argumenta que o enfraquecimento político dos Governadores não foi necessariamente igual às 

perdas para seus Estados, pelo contrário, a redução do federalismo predatório criou ganho para 

todos.  

 

1.5.2 Porque e Como Mudou o Federalismo Brasileiro 

O estudo de Regis (2008) mostra que essas mudanças foram o resultado de diversas causas. 

Fica claro que a mudança no federalismo brasileiro não se deu por uma ação planejada do 

governo federal, mas por uma série de circunstâncias. O novo federalismo é o resultado do Plano 

Real e da Emenda da Reeleição. O catalisador principal das mudanças foi o fim da inflação, 

processo iniciado com o Plano Real e findado com a emenda da reeleição. O estudo avalia que o 

impacto da reeleição criou as condições e as circunstâncias apropriadas para completar as 

reformas.  

O contexto político do Governo FHC também favoreceu condições políticas para a 

implementação das mudanças, sendo elas: 

 Eleições Gerais (Executivo e Legislativo Federal e Estadual); 

                                                 
20 Além das transferências intergovernamentais. 
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 Vitória de aliados de FHC em quase todos os Estados, incluindo os 5 mais fortes; 

 Base sólida no Congresso Nacional; 

 Promoção da Responsabilidade Fiscal pelo Governador de São Paulo; 

 Sérias Crises Internacionais; 

 Apoio popular e midiático para o plano real e reforma dos estados.  

 

Sobre as mudanças ocorridas, Regis indaga: Quem tomou a iniciativa de promover as 

mudanças que resultaram no novo arranjo? Como foi desenhada a agenda de reforma e quem a 

controla? Como essa agenda foi implementada? 

O autor argumenta que por uma década, o federalismo mudou lentamente, porém 

constantemente, de acordo com iniciativas tomadas pelo Presidente da República. Isso foi feito, 

ora por ameaças indiretas do Presidente aos Governadores, ora sentando com eles na mesa de 

negociação, produzindo incentivos para atrair os Governadores para o diálogo.  

Ademais, as mudanças ocorreram democraticamente. Isso pode ser visto pela aprovação das 

mudanças pelo Congresso Nacional. Grande parte das mudanças institucionais foram através de 

Emenda Constitucional e de Leis Complementares, cujo quórum para aprovação é muito alto. 

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal teve papel fundamental nesse processo, atestando a 

constitucionalidade dessas reformas, tornando-as irreversíveis. Regis pontua que as mudanças 

também se deram mediante grande atividade legiferante das Assembléias Legislativas.  

Essas mudanças, portanto, resultaram da decisão estratégica do Governo Federal em começar 

a reforma pelo Estado de São Paulo, para mostrar aos demais entes federativos que eles seriam 

tratados da mesma maneira. O novo federalismo é fruto de um longo processo de reforma do 

Estado e não do resultado de um novo pacto federal. (REGIS, 2008) 

Esse processo de reengenharia federal começou com o Plano Real e foi seguido pelo PROES 

(Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária), e o 

Programa de Reestruturação Fiscal e Financeira dos Estados, e terminou com a promulgação da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse processo fortaleceu o federalismo brasileiro porque os 

Governadores não estavam mais aptos a continuar com suas práticas predatórias, que 

dificultavam a capacidade administrativa do Governo Federal.  
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1.5.3 Como as Reformas Enfraqueceram os Governadores 

Antes das reformas, os Governadores possuíam grande poder político pelo uso da máquina 

estatal, através da nomeação dos apadrinhados políticos de seus aliados locais através da 

administração direta e indireta. Com o Plano Real, o contexto econômico mudou. 

Até então, com a inflação, os governos estaduais se beneficiavam da receita 
inflacionária, aplicando recursos e retardando o pagamento de empreiteiros e 
fornecedores. O fim da inflação significou o fim da receita inflacionária. Os 
governadores tiveram de recorrer a empréstimos para cobrir suas dívidas. Como 
a manutenção do real dependia da manutenção do seu valor frente ao dólar, isso 
exigia uma “âncora cambial” mantida por altas taxas de juros. A taxa de juros 
em 1995 oscilou em tordo nos 30%. Assim, por mais que os governadores 
modernizassem a coleta de impostos, a dívida crescia mais depressa, o que foi 
fatal para os bancos estaduais. (REGIS, 2008, p. 55) 
 

 A União ficou financeiramente mais forte e os Estados extremamente endividados. Essa 

dinâmica de endividamento forçava os Estados a chantagear o Presidente em busca de ajuda 

federal através do Banco Central, o que configura um federalismo predatório vertical. 

 Em um contexto onde os Estados têm dívida elevada, a tendência é emitir títulos para 

melhorar a situação financeira do Governo. Entretanto, essa prática poderia gerar o colapso do 

Plano Real. Por isso, a situação de “falência” dos governos estaduais criou o ambiente propício 

para que o Governo Federal pudesse agir de forma a sanear as dívidas, em troca da perda do 

controle dos Governadores sobre seus bancos estaduais, “salvando” a política macroeconômica 

capitaneada pela estabilização da moeda, através do Plano Real. Em detrimento disso, o Governo 

Federal bancou toda a dívida através do PROES, e retirou dos Governadores os bancos estaduais. 

(REGIS, 2008). 

Após o saneamento da dívida dos bancos estaduais e sua privatização, o Governo Federal 

atuou na questão da dívida dos Estados perante a União Federal. O processo de renegociação da 

dívida tinha dois objetivos: 1) estrutural – ajustando e reagendando os débitos; 2) privatização de 

empresas estatais. Essas negociações se deram em um contexto onde o Governo Federal estava 

muito forte e os governos estaduais muito fracos. A ajuda do Governo Central foi fundamental, 

pois o processo de privatização de companhias estatais do setor elétrico contou com ajuda de 

crédito para o financiamento da compra através dos bancos federais.  

Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu em um contexto de reestruturação das 

finanças estaduais, fazendo com que nenhum governador tivesse se oposto à aprovação da lei. De 

acordo com José Afonso Rodrigues (RODRIGUES, 1999 apud REGIS, 2006, p. 170) a grande 
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diferença na implementação da LRF se deve ao fato de que não havia barganha, nem incentivos, 

nem coerção para compelir os Governadores a apoiarem a lei.   

A Lei de Responsabilidade Fiscal terminou por fechar um ciclo de reformas fiscais, pelo qual 

passaram os entes federativos. As dívidas foram renegociadas, os bancos estaduais saneados e 

privatizados e os Governadores não mais podiam gastar além do que arrecadavam. A fonte do 

poder dos “barões” da Federação, oriunda da capacidade financeira das governadorias, havia se 

esgotado.  

Outra questão fundamental que Regis pontua sobre o enfraquecimento dos Governadores é a 

perda do poder de chantagem deles em relação ao Presidente. “A estratégia adotada pelo 

Governo Federal era tirar os instrumentos de chantagem das mãos dos Governadores. O principal 

deles era as estatais do setor elétrico. Elas geravam clientelismo, patronagem e débitos com o 

governo federal” (REGIS, 2006, p. 157). Portanto, a privatização das companhias estaduais de 

distribuição de energia foi outro ponto fundamental para sepultar o poder dos Governadores 

sobre a agenda do Congresso Nacional. Os incentivos para a privatização também se deram 

dentro de um contexto financeiro muito ruim para os Estados. Após a perda dos bancos 

estaduais, os estados se viram sem recursos, onde restava apenas a receita dos tributos 

subnacionais, portanto, eles tinham de escolher entre investir nas companhias estatais, que 

sempre necessitam de constantes investimentos, ou melhorar a prestação dos serviços públicos 

(REGIS, 2006). 

Interessante ressaltar que, a opção dos Governadores em prestar um bom serviço público se 

deve ao fato do instituto da reeleição. Antes da possibilidade de um novo mandato consecutivo, 

os Governadores eram extremamente irresponsáveis, pois quem iria pagar a conta dos gastos 

excessivos seria o próximo mandatário. Como havia a possibilidade de um novo quadriênio à 

frente do Executivo Estadual, os Governadores tinham incentivos para melhorar a qualidade dos 

serviços públicos visando à reeleição.   

“A emenda da reeleição tinha forte apoio popular21 e isso se deveu ao fato do sentimento de 

que a batalha pela estabilização da moeda ainda não estava ganha” (REGIS, 2006, p. 124). Logo, 

conclui-se que, a reeleição criou incentivos para os Governadores manterem-se responsáveis, 

devido à possibilidade de conseguirem um novo mandato.  

1.6 A Competição Horizontal e Guerra Fiscal: Explicando o Conflito Federativo 

                                                 
21 Em torno de 64% segundo o Data Folha 
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Mesmo após as reformas, implementadas desde a estabilização macroeconômica, a perda de 

poder político e econômico por parte dos governadores e a construção de mecanismos de 

combate ao desequilíbrio fiscal nos três níveis de governo (Lei de Responsabilidade Fiscal), as 

falhas no sistema de transferências intergovernamentais aliada às disparidades sócio-econômicas 

de cada Estado ainda geram uma competição entre os governos subnacionais pela atração de 

mais investimentos para seus parques industriais, visando aumento do emprego formal, melhoria 

da arrecadação e aumento de poder econômico.  

O governo federal como coordenador das relações horizontais criou um Conselho Nacional 

de Política Fazendária – CONFAZ, composto dos 27 secretários de fazenda de cada Estado mais 

um representante do Ministério da Fazenda. De acordo com a Lei Complementar nº 24 de 1975 

que instituiu o órgão, os incentivos fiscais só podem ser concedidos mediante convênios 

ratificados por unanimidade. Dentro de uma arena política com 28 agentes, todos eles agindo 

com poder de veto, fica mais difícil de se chegar a um consenso e mudar o status quo,  levando-

se em conta um contexto de desigualdades de gastos e receitas, além da disparidade das bases 

tributárias.  

Com a internacionalização dos mercados, os Estados passaram a buscar no exterior 

investimentos de médio e grande portes procurando expandir a atividade econômica dos Estados.  

[...] a guerra fiscal é fomentada pela internacionalização, na medida em 
que a disputa por capitais externos obriga a crescentes concessões dos 
Estados. Na origem estão as desigualdades regionais do país e a limitação 
de recursos internos capazes de atenuar tais desigualdades. Tendo isso em 
conta, pode ser oportuno para cada estado, considerado isoladamente, 
entrar nesse jogo, sobretudo se suas chances de atrair investimentos sem 
incentivos são diminutas. Criam-se novos empregos, diversifica-se a 
produção local, as indústrias incentivadas atraem outras que são suas 
fornecedoras, o que por sua vez expande o nível de emprego e renda na 
região. (DULCI, 2002, p. 96).  

 

Entretanto, os efeitos para o país são danosos, pois a renúncia de receitas futuras corrói as 

finanças públicas.  

A “guerra fiscal”, apesar de permitir ganhos pontuais regionais, produz 
uma situação coletivamente perversa por duas razões. Em primeiro lugar, 
a renúncia fiscal e a compressão da receita pública para baixo têm efeitos 
negativos em quadros de crise fiscal. Por outro lado, com a guerra fiscal, 
a lógica coletiva do desenvolvimento econômico torna-se caudatória da 
lógica individual das empresas. A racionalidade individual dos 
governadores os leva a praticar renúncia fiscal para atrair empresas e 
empregos. Quase todos os governadores fazem isso – ou pelo menos um 
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conjunto importante deles –, a renúncia fiscal deprime a receita pública 
agregada, deixando o país em seu conjunto em uma situação inferior 
àquela em que se encontrava antes. A guerra fiscal, portanto, pode ser 
modelada como um dilema do prisioneiro, em que ganhos coletivos de 
longo prazo são preteridos em prol de ganhos individuais de curto prazo. 
Como o horizonte temporal do cálculo político é reduzido ao ciclo 
eleitoral de curto prazo, o resultado é a defecção individual por parte dos 
governadores e a perpetuação do status quo. (MELO e AZEVEDO, 
1997) 

 

Nesse contexto de guerra fiscal, os Governadores concedem os incentivos ora por Lei 

Estadual (quando possuem maioria expressiva nas Assembléias) ora por pero decreto, cujo ato é 

discricionário e privativo da administração pública, não havendo a menor participação dos 

parlamentares estaduais no processo de formulação de políticas de incentivos. Como, tanto as 

leis quanto os decretos e atos normativos, expedidos em âmbito estadual se contrapõem ao que 

dispõe Lei Complementar e a própria Constituição Federal, tais atos são passíveis de revisão 

judicial via o controle concentrado de constitucionalidade. Os maiores interessados em atacar 

atos ou leis estaduais são os governadores (descontentes e insatisfeitos) dos estados prejudicados 

pelos incentivos concedidos por outra unidade subnacional. Essa insatisfação e 

descontentamento é vista pelo número de Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIn 

propostas no Supremo Tribunal Federal, já que “do ponto de vista federativo, suas competências 

incluem o controle de constitucionalidade de leis e normas federais e estaduais, o julgamento de 

conflitos entre governo federal e os governos estaduais, entre dois ou mais governos estaduais” 

(SOUZA, 2005, p. 115).  

Sendo assim, uma análise detalhada do comportamento do Supremo Tribunal Federal sobre 

essas adins “federativas”, ancorada na vasta literatura sobre constitucionalização e ativismo 

judicial, pode esclarecer qual a estratégia adotada pela Suprema Corte brasileira ao julgar as 

ações propostas pelos governadores contra leis e decretos estaduais de outros Estados 

(perspectiva horizontal) e as propostas pelos governadores contra leis e decretos federais e vice-

versa (perspectiva vertical).  
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2 JUDICALIZAÇÃO DA POLÍTICA: ATIVISMO JUDICIAL E O DESENHO 

INSTITUCIONAL  

 

Com a evolução do constitucionalismo, onde a regra majoritária e a supremacia da 

vontade popular dão lugar à supremacia da constituição, a Lei Maior defendida por Kelsen 

(2003) seria a base do sistema jurídico da qual surgiriam todas as demais normas. Devido ao 

fortalecimento do constitucionalismo, houve um deslocamento do poder decisório, deixando de 

lado a supremacia da vontade popular via parlamento, baseado no modelo britânico cujo 

Judiciário é fraco segundo Lijphart (2003), aumentando, portanto, a participação dos juízes na 

formulação de políticas.  

Com o aumento da atuação do Judiciário na arena decisória, surgiu nos Estados Unidos o 

mecanismo da revisão judicial dos atos do Executivo. No modelo americano, baseado na 

common law, a discricionariedade da qual dispõem os juízes cria um ambiente mais susceptível a 

influências políticas devido ao fato de o Judiciário Central ser indicado pelo Presidente da 

República, que tende a nomear companheiros do próprio partido.  

Um estudo de caso sobre a América do Sul mostrou que a independência do Judiciário é 

importante, porém não determina o comportamento dos juízes, que agem de acordo com a lógica 

da deserção (HELMKE, 2005). O modelo institucional brasileiro, baseado no direito positivo 

(civil law) não permite que os juízes hajam com a mesma discricionariedade do modelo 

consuetudinário (common law). A própria Constituição Federal de 1988 proíbe que os membros 

do Supremo Tribunal Federal possuam vinculação partidária. Como nos modelos 

consuetudinário os princípios são construídos com base no caso concreto, no modelo positivista 

os princípios explícitos estão expressamente consagrados na Lei Maior, permitindo aos juízes 

apenas a interpretação constitucional dos princípios implícitos.  

De acordo com Alexander Hamilton “[...] o Judidicário é, sem comparação, o mais fraco 

dos três poderes; que nunca poderá enfrentar com êxito qualquer dos outros dois; e que deve 

tomar todas as precauções possíveis para defender-se do ataque deles” (HAMILTON, JAY e 

MADISON, 2003, p. 470).   

Ainda no mesmo artigo federalista, um dos “pais” fundadores dos Estados Unidos 

argumenta que para que haja liberdade e garantia dos direitos políticos e civis é necessário que o 

Judiciário seja um poder independente, cuja nomeação dos membros da Suprema Corte seja feita 



46 
 

pelo Executivo com a acareação do Legislativo. Uma eventual união entre o Judiciário e um dos 

demais poderes poderá torná-lo, de alguma forma, dependente (apesar da separação nominal). 

Portanto, um Judiciário dependente pode tornar-se continuamente ameaçado, intimidado ou 

influenciado pelos outros poderes (HAMILTON, JAY e MADISON, 2003).  

Desde os textos Clássicos, já havia uma preocupação em relação ao Poder Judiciário e de 

qual seria o seu papel dentro da federação. Não há dúvidas de que, no início dos Estados 

modernos, os poderes eleitos pelo povo eram extremamente fortes, em resposta ao absolutismo e 

ao despotismo. De fato, no desenho institucional de Westminster “o órgão mais poderoso do 

governo britânico é o gabinete” (LIJPHART, 2003, p. 28). A fusão dos poderes Executivo e 

Legislativo, dá ao gabinete a possibilidade de efetivar grandes mudanças institucionais em pouco 

tempo devido à ausência de um poder limitador em relação ao Gabinete. Nesse caso, o Judiciário 

britânico é de fato fraco e não participa do poder decisório na arena política.  

 

2.1 As Origens da Revisão Judicial 

A literatura argumenta que a origem moderna da revisão judicial (o mais poderoso 

instrumento das Cortes), é baseada no famoso caso americano Marbury vs. Madison, julgado 

pela Suprema Corte americana, em 1803, durante o mandato de John Marshall como Presidente 

da Suprema Corte (EPSTEIN e WALKER, 2007). Marshall fora Secretário de Estado durante o 

mandato de John Adams. Quando Thomas Jefferson fora eleito, Marshall foi nomeado presidente 

da Suprema Corte dos Estados Unidos. Marbury fora nomeado Juiz de Paz em Washington, DC, 

mas o documento de nomeação não fora entregue por ordem de James Madison, alegando 

ilegalidade. Marbury e outros três cujas nomeações foram revertidas por Madison, impetraram 

Mandado de Segurança diretamente à Suprema Corte.  

Após dois anos em espera, o presidente da Suprema Corte, Marshall, decidiu colocar a 

controvérsia em julgamento, analisando-a em dois aspectos: 1. Marbury tinha o direito de 

assumir, e Madison ao não entregar o documento da nomeação, agiu ilegalmente; 2. Entretanto, a 

Corte não emite a ordem de nomeação, pois não é competência da Suprema Corte fazer isso. 

Então, Marshall denegou a segurança alegando incompetência (EPSTEIN e WALKER, 2007). 

Desde então, a Suprema Corte criou o precedente que se transformou obrigatório aos demais 

tribunais: não aplicar leis infra-constitucionais quando forem contrárias à Constituição. 



47 
 

Antes desse famoso caso, o Judiciário não agia nos poderes Legislativo e Executivo. O 

fato ganhou dimensões consideráveis tão logo o sistema stare decisis22 foi aplicado: todos os 

órgãos judiciais devem estar compulsoriamente conectados ao precedente, consolidado nas mãos 

dos juízes que detém o controle de constitucionalidade. Na verdade, isso deu ao Judiciário, de 

maneira definitiva, a faculdade de declarar inconstitucionais os atos do Congresso e os atos do 

Executivo, quando incompatíveis com as regras constitucionais. Depois disso, outros precedentes 

amplificaram o espaço de atuação da magistratura, permitindo a revisão judicial das leis 

estaduais inconstitucionais (MURPHY et al., 2002). 

Determinar o limiar entre atividade política e ativismo judicial é difícil. O primeiro 

obstáculo é a diferença entre modelos legais. Um problema político no sistema britânico, poderá 

ser resolvido pelo Judiciário, considerando-se a Constituição e o sistema americano. A pena 

capital é um exemplo: Sua adoção é decidida por instituições políticas nos Estados Unidos (pelas 

legislaturas estaduais para ser mais exato). Tradicionalmente, as soluções encontradas pelos 

cinqüenta estados não foram as mesmas. Os países do Oeste europeu, pelo contrário, possuem 

um rígido e rápido Estado Democrático de Direito: A Convenção Européia de Direitos Humanos 

proíbe a aplicação de pena de morte, exceto em tempos de guerra. Nesse sentido, penas capitais 

na Europa é uma questão legal, e não política como é nos Estados Unidos (KOOPMANS, 2003). 

Modelos institucionais com poderes separados podem ser superiores (ACKERMAN, 

2000). A superioridade da qual fala Ackerman relaciona-se com a questão da estabilidade do 

sistema, onde haja um maior equilíbrio de forças. No Brasil, após o Golpe de 1964, o governo 

ditatorial militar conseguiu enfraquecer o sistema político, manipulando as eleições presidenciais 

através do Colégio Eleitoral. Nessa mesma época o Judiciário foi fortalecido, atestando a 

legalidade dos atos praticados pelos generais-presidentes. Mesmo com a Constituição Federal de 

1988, diante do cenário de instabilidade política, o lobby dos magistrados concedeu-lhes diversas 

garantias como inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, 

tal medida encaixou-se no que previu Hamilton em relação à independência do Judiciário. No 

Brasil o Judiciário é forte e “se mostra uma instituição central à democracia brasileira, quer no 

que se refere à sua expressão propriamente política, quer no que diz respeito à sua intervenção no 

âmbito social” (VIANNA, 1999, p. 9). 

                                                 
22 No sistema de  common law, funciona como uma espécie de súmula vinculante, no sentido de assegurar certeza, 
constistência e estabilidade na administração da Justiça.  



48 
 

Após quase vinte e um anos de promulgação da Constituição, o Congresso Nacional 

possui baixa atividade legislativa, principalmente por causa do abuso da utilização das Medidas 

Provisórias, fazendo com que diversas demandas sejam canalizadas para o Judiciário. Na 

verdade, a própria Lei de Introdução ao Código Civil – LICC, que é um instrumento normativo 

de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, embora o nome indique algo mais restrito, 

garante que, em havendo lacuna na Lei o Judiciário será provocado para integrá-la.  

Assim, para efeitos conceituais faço uma distinção entre os termos Judicialização e 

Ativismo Judicial. O primeiro refere-se à falta de consenso e à paralisação legislativa, 

ocasionando um aumento do contencioso nas relações sociais e políticas. O segundo refere-se a 

uma atividade atípica23 do Judiciário no âmbito do poder decisório na arena política.  

 

2.1.1 O Impacto dos Modelos 

É fundamental a análise dos modelos políticos e legais para se estabelecer diferenciações 

e similitudes ao se analisar o fenômeno da revisão judicial, pois os casos que de um dado sistema 

são resolvidos pela via política, do outro lado podem ser resolvidos pela via legal, a depender do 

modelo adotado.  

O modelo parlamentarista tem inspiração em Westminster e está baseado na fusão de 

poderes e na common law. Entretanto, a fraqueza do Judiciário britânico não é oriunda do 

sistema legal e sim do desenho das instituições políticas. Nesse sistema, a legislação adotada 

pelo Parlamento é suprema: não pode ser desafiada pelo Chefe de Estado, nem pelo Governo, 

nem pelas Cortes e nem pelos cidadãos (KOOPMANS, 2003). A doutrina britânica do 

parlamento soberano encorpou a regra: o corpo legislativo tem a palavra final sobre legislar 

determinado assunto. Nenhum Tribunal pode questionar a validade legal de uma lei, e todo corpo 

elaborador de leis do país estará sujeito a isso. Por isso, a tentativa de se estabelecer uma 

constituição escrita no Reino Unido foi rechaçada, pois não haveria como conciliar a supremacia 

constitucional com a supremacia do Parlamento.  

O modelo britânico influenciou diversos países como Bélgica e Holanda. Entretanto, no 

modelo belga foi rechaçada a supremacia do parlamento, tendo sido adotada uma Constituição 

escrita que limita a atuação do Legislativo. A supremacia da constituição não implica 

                                                 
23 O termo atípica refere-se ao que a doutrina jurídica atribui como atividade típica, como aquela atividade inerente 
ao poder judicante, enquanto que a atividade atípica é aquela em que há características dos demais ramos do poder.  
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necessariamente que o controle da adequação das leis à constituição será necessariamente das 

cortes ou de um corpo judicial. Na Bélgica e na Holanda a opinião prevalecente durante muito 

tempo (e até agora) é a de que o corpo legislativo é perfeitamente capaz de respeitar essa 

obrigação. Segundo Koopmans (2003), um comportamento inconstitucional do Legislativo, 

poderia, mais adiante, ser punido pelos eleitores. 

A primeira característica do modelo parlamentarista é a de que ele não reconhece 

nenhuma lei superior que pudesse invalidar uma norma do parlamento. A segunda característica é 

a de que infrações aos requisitos procedimentais não podem ser apreciadas pelo Judiciário. Se 

uma lei foi aprovada pelo Parlamento e teve o consentimento real, então é considerada lei. Se 

uma lei não percorreu os trâmites corretos ou houve fraude, o Judiciário ao ser provocado dirá 

que isso é assunto do Legislativo. A terceira característica é a de que o Judiciário não irá apreciar 

se uma lei é ou não compatível com leis internacionais.  

Essa teoria sobre o parlamento, entretanto, encontra alguns problemas, como na ocasião 

em que o Reino Unido tornou-se membro da Comunidade Européia através de um referendo, 

discutido posteriormente no Parlamento. O uso recorrente do referendo para resolver importantes 

problemas constitucionais enfraquece uma das premissas básicas da soberania do parlamento – a 

idéia de que o povo decide por meio de seus representantes eleitos na Casa dos Comuns 

(KOOPMANS, 2003). 

Oposto ao modelo parlamentarista, o modelo constitucional está do outro lado da escala. 

Nesse modelo o parlamento não pode ser supremo ou soberano, pois a legislação deve ser 

compatível com uma lei maior: a Constituição. O modelo americano de revisão judicial da 

legislação está bem próximo desse modelo. Nos Estados Unidos, quando uma controvérsia chega 

a qualquer Corte, ela terá de examinar os argumentos das partes sobre a adequação do ato ou lei 

atacados, e sua adequação com a Constituição. Se a Corte entender que determinado ato ou lei 

não deva ser aplicado, então ela o derrubará.  

Nos sistemas inspirados na revisão judicial americana, baseados na tradição da common 

law, os assuntos são discutidos em vários níveis judiciais até chegarem à Suprema Corte, onde se 

preenchidos os requisitos institucionais de admissibilidade (writ of certiorari e the rule of four), 

a questão será, finalmente decidida. Mas, em países onde a tradição jurídica é a civil law, cada 

país possui uma única Corte Constitucional, que detém o monopólio da interpretação da 

constituição: quando contendas que envolvem assuntos constitucionais estão diante de tribunais 
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inferiores, são remetidos diretamente à Corte Suprema para decidir acerca do assunto. Em outros 

sistemas, atores políticos legitimados pela Constituição, por via abstrata, independentemente de 

um caso concreto existir, podem provocar a Corte Constitucional para se manifestar sobre uma 

norma infra-constitucional (MURPHY et al., 2002). 

Inspirada na Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen (2003), a revisão judicial abstrata é 

processada através de procedimentos especiais, porque a Constituição é o topo da pirâmide 

hierárquica normativa de Kelsen, não aceitando uma lei inferior contrária à Lei Maior. O controle 

concentrado de constitucionalidade foi criado em 1920 na Áustria, onde a Corte Constitucional 

foi estabelecida como parte do Judiciário cujas funções eram a de agir no controle concentrado 

abstrato das normas, tão logo a união das ideias revolucionárias francesas sobre a revisão judicial 

e a hierarquia kelseniana tomaram lugar. (CAPPELLETTI, 1971). 

Em 1803, o Presidente da Suprema Corte americana, John Marshall confirmou o 

princípio de que uma lei contrária à constituição é uma lei nula. Ele baseou-se em três 

argumentos básicos:  

1. A Constituição define e limita os poderes da legislatura, primeiramente atribuindo 

certos poderes ao Congresso federal e deixando outros para as legislaturas 

estaduais, e consequentemente proibindo o Congresso de elaborar certas leis 

como as que restrinjam a liberdade de imprensa. A autoridade na qual essas 

regras estão baseadas é suprema, pois advém do próprio povo;  

2. Se há conflito entre leis, os tribunais decidirão qual permanecer. Se há conflito 

entre uma lei e a Constituição, os tribunais derrubarão a lei inconstitucional; 

3. Uma constituição escrita é um maior aperfeiçoamento das instituições políticas 

[embora estivesse em vigor há apenas 1524 anos], e não deve ser reduzida à 

ineficácia por causa da falha do Congresso em levar isso em conta.  

A prática da revisão judicial nos Estados Unidos está intimamente ligada com a construção 

da Constituição americana, cujo documento é extremamente simples: sete artigos determinam os 

grandes princípios que regem a divisão de poderes entre os níveis federal e estadual de governo, 

e a separação de poderes entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Apenas quatro anos mais 

tarde, dez emendas foram anexadas ao texto conhecida com os Direitos Humanos (Bill of 

                                                 
24 A época em que Marshall elaborou tais requisitos foi nos 15 anos subseqüentes à promulgação da Constituição 
dos Estados Unidos da América.  
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Rights). 

Entretanto, embora a prática americana tenha uma tendência a levar assuntos políticos 

perante as Cortes, isso foi indubitavelmente mais favorável à liberdade dos cidadãos. A revisão 

judicial também foi considerada uma expressão da idéia de proteção às liberdades civis, pois elas 

poderiam não estar em segurança se confiadas às instituições políticas e ao princípio da 

maioria25. Isso se revelou durante o século XX, pois mesmo quando democraticamente eleitas, as 

instituições políticas começaram a diminuir, particularmente, após as experiências ditatoriais e as 

guerras na Europa. Assim, o debate sobre a revisão judicial tornou-se mais aparente. Após a 

segunda guerra mundial, o processo foi acelerado. Um exemplo é a adoção da Constituição pela 

República Federal da Alemanha em 1949, caracterizada pela ênfase em Direitos Humanos, 

Estado Democrático de Direito e Federalismo. Também foi estabelecida uma Corte 

Constitucional com jurisdição exclusiva sobre problemas de compatibilidade entre leis federais e 

estaduais com a Lei Maior. (KOOPMANS, 2003).  

 

2.1.2 A Dificuldade Anti-majoritária: Preservando a Democracia 

A expressão anti-majoritária surgiu na literatura americana e se refere a questões de como 

o resultado da elaboração das decisões judiciais pode ser removido pelo que a maioria da 

população pensa estar certo. Esse problema ocorre em sistemas onde há revisão judicial. A 

literatura americana sempre considera que a atuação do Judiciário está conectada à Constituição, 

e não ao sentimento da opinião pública, e os juízes devem, portanto ser ousados o suficiente para 

desafiar a vontade popular. A compatibilidade com essa visão e os requisitos de democracia fez 

surgir duas teorias diferentes: O argumento tradicional remonta o caso Marbury vs. Madison, que 

considera que a democracia primeiramente requer o respeito à Constituição por ela ser a 

expressão da vontade do povo (mas não leva em consideração o que o povo pensa em 

determinado momento). A segunda teoria admite que as Cortes podem ser mais rápidas do que o 

Legislativo em antecipar mudanças na opinião popular. (KOOPMANS, 2003). 

Um dos assuntos implícitos em sistemas representativos, entretanto, é o de que as opiniões 

da maioria do Parlamento correspondem, a grosso modo, ao que pensa a maior parte do 

eleitorado. Por essa razão, deve-se presumir que toda legislação recente estará normalmente de 

                                                 
25 O princípio da maioria aliado a instituições políticas fracas, populismo e personalismo, pode degenerar na tirania 
da maioria.  
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acordo com os sentimentos da maior parte da população. A conexão entre o sentimento popular 

se fortalece mais em relação a uma lei recente do que em relação a uma decisão judicial. 

Segundo a análise Tim Koopmans,  

Courts do not exist in order to sustain democracy. In a sense, there is even a 
contradiction between the concepts of democracy and the rule of law: the 
former is based on majority rule, the latter on protection of the individual. From 
an analytical point of view this is not the same thing; majorities are perfectly 
able to oppress individual citizens26. Historical evidences suggests, however, 
that democracy goes hand in hand with the rule of law; where one of the two 
disappears, the other is in danger of being abandoned . (KOOPMANS, 2003, p. 
123).27 

 
 
2.2 Constitucionalização: Deslocando o Poder Decisório 

Após duas grandes guerras e inúmeros conflitos regionais, o mundo hoje assiste a uma 

crescente transferência de poder das instituições representativas e diretamente eleitas para as 

instituições judiciais, onde nem sempre são formadas por membros indicados pelos demais 

ramos de Poder. A democracia, antes tida como o imperativo da regra majoritária e soberania do 

Legislativo, hoje cresce e ganha força a ideia de democracia como não sendo o mesmo que a 

regra majoritária; a verdadeira democracia é a democracia constitucional (em detrimento do 

princípio da soberania do parlamento) onde as minorias possuem proteções legais na forma de 

uma constituição escrita, onde nem mesmo uma assembléia eleita democraticamente pode mudá-

la. Segundo Ran Hirschl, “under this vision of democracy, a bill of rights is part of fundamental 

law, and judges who are removed from the pressures of partisan politics are responsible for 

enforcing those rights” (HIRSCHL, 2004, p. 2).28  

A literatura acredita haver uma correlação entre três categorias explicativas: teoria 

evolucionista, explicações funcionalistas e modelos econômicos institucionais. Os evolucionistas 

acreditam que as mudanças legais se deram pela inevitabilidade do progresso judicial e da 

importância de macro fatores internos e invisíveis. Muitos deles argumentam que as 

                                                 
26 Em o Federalista, Madison procura resolver esse problema, que ele chama de A Tirania da Maioria, através de 
freios e contra-pesos , onde os direitos das minorias seriam preservados mesmo havendo uma maioria contrária a 
eles.  
27 Cortes não existem para manter a democracia. Em certo sentido, há uma contradição entre os conceitos de 
democracia e o Estado Democrático de Direito: o primeiro é baseado na regra majoritária, o último na proteção do 
indivíduo. De um ponto de vista analítico isso não é a mesma coisa; maiorias são perfeitamente capazes de oprimir 
cidadãos individuais. Evidências históricas sugerem, entretanto, que a democracia passa de mão em mão com o 
Estado Democrático de Direito; onde se um desaparece, o outro corre perigo de ser abandonado. (tradução do autor). 
28 sob essa visão de democracia, a declaração de direitos humanos é parte de uma lei fundamental, e os juízes que 
estão fora das pressões da política partidária são responsáveis por aplicar tais direitos. (tradução do autor).  
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transformações legais enfatizam variações culturais entre sociedades como determinantes do 

desenvolvimento jurídico. Outros defendem a constitucionalização de direitos e a fortificação da 

revisão judicial como um produto inevitável de uma nova priorização universal de direitos 

humanos após a Segunda Guerra Mundial.  

Os funcionalistas defendem que as transformações constitucionais resultaram de uma 

resposta às pressões internas do próprio sistema político. Outros analistas procuram mostrar que 

a proliferação generalizada de níveis de governo e a emergência correspondente a uma vasta 

variedade de administrações semi-autônomas e agências regulatórias, como as principais forças 

motivadoras por trás da expansão do poder do Judiciário.  

Os afiliados à linha econômica veem o desenvolvimento das constituições e da revisão 

judicial como mecanismos para mitigar uma ação coletiva sistêmica como compromisso, coação 

e problemas de informações. Eles enxergam o desenvolvimento constitucional e a independência 

do Judiciário como uma resposta institucional eficiente ao problema de credibilidade.  

Segundo Hirschl,  

Judicial power does not fall from the Sky; it is politically constructed. I believe 
that the constitutionalization of rights and the fortification of judicial review 
result from a strategic pact led by hegemonic yet increasingly threatened 
political elites, who seek to insulate their policy preferences against the 
changing fortunes of democratic politics, in association with economic and 
judicial elites who have compatible interests. The changes that emerge reflect a 
combination of the policy preferences and professional interests of these groups. 
(HIRSCHL, 2004, p. 49).29 

 

A existência de uma estrutura para ativismo judicial pode dar a atores políticos, que são 

incapazes ou relutantes para avançar em suas preferências políticas através de arenas 

majoritárias, uma mudança institucional alternativa (via Judiciário) para atingir seus objetivos 

políticos. Do ponto de vista dos políticos, entretanto, a delegação de poder ao Judiciário (ou a 

outro corpo profissional semi-autônomo elaborador de políticas, como bancos centrais, agências 

reguladoras) causa um grande dilema: como assegurar que, uma vez o Judiciário (ou outra 

instituição) imbuído de poder decisório, irá produzir julgamentos que reflitam as preferências 

                                                 
29 O poder do Judiciário não cai do céu; ele é politicamente construído. Eu acredito de que a constitucionalização 
dos direitos e a fortificação da revisão judicial resultam de um pacto estratégico guiado pelas elites políticas 
hegemônicas e ainda ameaçadas, que procuram isolar suas preferências políticas contra as chances de mudança nas 
políticas democráticas, associadas com elites econômicas e jurídicas que possuem interesses compatíveis. As 
mudanças que surgem refletem uma combinação das preferências políticas e interesses profissionais desses grupos. 
(tradução do autor). 
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ideológicas e sirva aos interesses políticos daqueles que concederam-no tal poder? Esse dilema é 

intensificado quando uns consideram que, diferente de uma delegação de autoridade ministerial a 

burocratas, a constitucionalização pode provar ser difícil ou impossível de ser revertida. A 

história tem mostrado que as constituições são difíceis de serem emendadas ou reformadas após 

entrarem em vigor. Elas parecem adquirir vida própria (HIRSCHL, 2004).  

A independência judicial através da constitucionalização pode finalmente criar um 

posicionamento institucional indesejável para a elite dominante e seus eleitores. Ademais, a 

oposição ou grupos minoritários podem aprender a usar a nova estrutura constitucional para 

avançar em suas preferências políticas ao apresentá-las como demanda jurídica por direitos.  

 
At least in theory. once granted authority, there is the risk that courts might 
metamorphose into Dr. Frankensteins’s monster: unpredictable and autonomous 
decision-making bodies whose judgments run counter to the interests and 
expectations of their political advocates. But how realistic is the threat of 
consistent counterestablishment judicial hyperactivism in the long term? 
(HIRSCHL, 2004, p. 171).30 

 
A análise de Hirschl sugere que contemplando questões políticas fundamentais, as Cortes 

nacionais desses países – bem como um resultado da preferência ideológica de seus membros, ou 

de seu comportamento estratégico, ou a combinação de esses e outros fatores – são fortemente 

inclinadas em decidir de acordo com uma compreensão nacional e os interesses e expectativas 

das elites dominantes.  

Indeed, as Robert Dahl31 observes with regard to the U. S. Supreme Court, ‘it´s 
unrealistic to suppose that a Court whose members are recruited in the fashion 
of the Supreme Court Justices would long hold to norms of rights of justice that 
are substantially at odds with the rest of political elites’ (HIRSCHL, 2004, p. 
172).32  

 

2.3 O Judiciário sob Constrangimentos: A Questão da Independência  

                                                 
30 Ao menos na teoria, uma vez dada autoridade, há o risco de que essas cortes possam se transformar no monstro do 
Dr. Frankenstein: decisões autônomas e imprevisíveis dos colegiados cujos julgamentos vão de encontro aos 
interesses e expectativas dos defensores de suas políticas. Mas o quão realista é a ameaça consistente do 
estabelecimento de um hiperativismo judicial, a longo prazo,? 
31 DAHL, Robert. Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker, Journal of 
Public Law 6, 1957, 291 apud HIRSCHL, 2004, 172 
32 De fato, como Robert Dahl observa em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos, é irreal supor uma Corte 
cujos membros são escolhidos de acordo com a moda de seus juízes, terá a intenção de manter normas relativas aos 
seus membros que são substanciais à probabilidade de manutenção do resto da elite política. (tradução do autor). 
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Após o deslocamento de boa parte de poder dos agentes representativos para os membros 

do Poder Judiciário, na América Latina dos anos 1990 mais precisamente, diversos presidentes 

passaram a modificar a composição do Judiciário de acordo com suas preferências políticas. O 

estudo de Gretchen Helmke (2005) sobre os países latino americanos foi centrado em um ponto 

peculiar do comportamento dos órgãos judicantes: A independência do Judiciário. 

Os presidentes da Argentina, Peru, Venezuela e Paraguai criaram diversos procedimentos 

contra os juízes, ora exonerando-os, ora forçando-os a se demitir, e nomearam novos julgadores 

de acordo com suas preferências. Isso supostamente não deveria ocorrer. Pois 

The wave of democratic transitions that swept the region in the 1980s was 
initially assumed to be a harbinger of judicial independence and the rule of law. 
Barring a reversion to authoritarian rule, the early, optimistic view was that 
young democracies would consolidate and generate a host of auxiliary 
institutions, including independent judiciaries33 (HELMKE, 2005, 2).34  
 

Uma visão normativa provida por Alfonsín (1993) foi a de que na governabilidade (sob 

estabilidade democrática), os juízes com o “correto” tipo de valores poderiam ser nomeados e, 

uma vez empossados, poderiam servir como guardiões legais da Constituição. Dentro dessa 

visão, a independência judicial com o passar dos tempos, ajudaria a estabelecer um Estado 

Democrático de Direito, protegendo simultaneamente direitos humanos e civis e promovendo 

crescimento e investimento econômicos.  

Ao perceber que esse ciclo virtuoso não se materializou, a literatura começou a concluir 

que, embora a democracia seja condição necessária para a independência judicial, não é 

suficiente. Mesmo com fraquezas persistentes, as Cortes da América Latina tornaram-se vitais e 

importantes instituições políticas. Em toda parte os juízes tem decidido as mais importantes e 

controvertidas questões (HELMKE, 2005). 

A pesquisa elaborada por Gretchen Helmke demonstrou que dependência não determina 

subserviência. Testando se juízes independentes tendem a julgar contra o governo e se juízes 

dependentes julgam a favor, em um ambiente de instabilidade institucional e incerteza, conclui 

                                                 
33 Para mais informações ver O’Donnell e Schmitter 1986; Gounther, Diamandorous e Puhle 1995. 
34 A onda da transição democrática que tomou conta do continente nos anos 1980 foi, inicialmente vista como 
precursora da independência judicial e do Estado Democrático de Direito. Impedindo uma volta ao autoritarismo,  a 
visão otimista inicial foi a de que jovens democracias poderiam consolidar e gerar o surgimento de instituições 
auxiliares, incluindo um judiciário independente.  
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que “the fact is that judges do decide cases against the government, and sometimes they decide 

against the very government by which they were appointed” (HELMKE, 2005, p. 3).35 

O estudo abarca casos peculiares na América Latina, onde havia uma clara tendência de 

domínio das Supremas Cortes por Executivos autoritários como no Peru, Argentina e Venezuela, 

o que corrobora com a afirmação de Hamilton de que, quanto maior a dependência, maior a 

intimidação. O crescimento do Poder Judiciário e o aperfeiçoamento do Estado Democrático de 

Direito deveriam aumentar a segurança jurídica, criando um ambiente que favorecesse o 

crescimento econômico e os investimentos. Entretanto, investidores admitem suas preferências 

por um Judiciário imparcial e eficiente. Essas duas características só são possíveis, em tese, 

quando há autonomia e independência.  

Na America Latina os juízes foram chamados a decidir o destino de presidentes, seja sobre 

sua re-elegibilidade, seja sobre manutenção de seu mandato, ameaçado por casos de corrupção. 

Por isso, afirma Helmke, não é surpresa que juízes sul-americanos quando decidem em favor do 

governo, apenas abastecem a impressão de que na América Latina as cortes não possuem 

independência.  

Yet even casual observations suggest that judicial behavior within Latin 
America has been far more varied. From Peru to Guatemala, where judges 
refused to allow sitting presidents to run for a third term in office, to Venezuela, 
where Chávez’s own judges refused to back his attempts to punish military 
officers charged with attempting a coup against his govern, to Argentina, where 
judges struck down key provisions of interim president Eduardo Duhalde’s 
economic emergency plans […] (HELMKE, 2005, p. 3).36  

 

2.3.1 Decidindo Contra as Elites 

De forma geral, o fenômeno que Helmke chama de “decidir contrário às elites” chama à 

atenção algumas presunções centrais sobre o comportamento judicial e institucional. Em 

primeiro lugar, o fato de juízes latino-americanos estarem sempre dispostos a decidir casos 

controvertidos, aumenta a dúvida na suposição que há muito tempo existe, de que juízes que não 

são independentes nem legítimos automaticamente evitam a briga política. Segundo, se até os 

mais comprometidos juízes estão dispostos a decidir contra o governo, levanta-se a questão se 
                                                 
35 O fato é que os juízes julgam casos contrários ao governo, e algumas vezes eles decidem contra o próprio governo 
que os nomeou. (tradução do autor).  
36 Até observações casuais sugerem que o comportamento judicial dentro da América Latina tem sido mais diverso. 
Do Peru à Guatemala, onde juízes se recusaram a permitir que presidentes concorressem ao terceiro mandato, à 
Venezuela, onde os próprios juízes de Chávez recusaram em reapreciar suas tentativas em punir oficiais militares 
acusados em tentar um golpe contra seu governo, à Argentina, onde juízes derrubaram soluções importantes do 
plano econômico do Presidente interino Eduardo Duhalde. (tradução do autor). 



57 
 

isolamento político é de fato condição necessária para o desenvolvimento de freios e contra-

pesos. (HELMKE, 2005).  

Há muito tempo a queixa dos pesquisadores latino-americanos se refere ao fato de que as 

Cortes falham muito ao julgar violações dos direitos das minorias pelas lideranças políticas. Nem 

todas as elites políticas estão dispostas a aceitarem o ativismo judicial. Julgar contra os poderes 

eleitos está diretamente relacionado com os deveres dos juízes em um sistema democrático. 

Alguns argumentaram como Thomas Jefferson de que, é impróprio que juízes não eleitos 

julguem e derrubem as leis emanadas pelos poderes que representam o povo. O argumento dos 

pesquisadores norte-americanos é o de que o ativismo judicial potencialmente gera instabilidade 

jurídica, devido ao fato de os juízes geralmente terem visões ideológicas diferentes, analisando a 

legislação ordinária de acordo com suas próprias preferências.  

Os resultados da análise enfatizam uma importante, até então negligenciada, tensão entre 

os argumentos do Estado Democrático de Direito (que focam a estabilidade), contra aqueles que 

observam a igualdade e o duplo grau de jurisdição. Helmke observa que muitas características 

normalmente associadas como Cortes frágeis e dependentes, insegurança no direito de posse, 

pressão política e apoio do governo, podem não necessariamente estar co-variadas. Nesse 

sentido, diversas pesquisam analisam as incongruências entre proteções institucionais e 

comportamento judicial, em democracias estabelecidas, focando no por quê de ostensivamente 

juízes independentes raramente julgarem contra o governo (HELMKE, 2005).  

 Nos Estados Unidos, a Suprema Corte possui fortes mecanismos que garantem sua 

independência, afastando de seus membros pressões excessivas. Entretanto, os juízes raramente 

julgam contra o governo do momento devido ao alto grau de partidarização da composição da 

Corte. Os estudos de Baum (2001), Carp e Stidham (2001)37 mostram que mais de 90% dos 

nomeados para a mais alta corte americana, são do partido do Presidente da República. Isso 

significa que, as garantias constitucionais dão aos juízes a possibilidade de julgarem de acordo 

com suas preferências, mas não significa que eles irão agir dessa maneira. O Poder Judiciário é 

um forte mecanismo de controle, podendo funcionar como operacionalizador das consultas 

populares. A revisão judicial, portanto, é um importante mecanismo para incentivar a maioria a 

                                                 
37 Para mais, ver BAUM, Lawrence. The Supreme Court. 3. ed. Washington, D.C. Congressional Quarterly Press, 
2001;  CARP, R. A., STIDHAM, R. Judicial Process in American. 5 ed. Washington, D.C. congressional Quarterly 
Press, 2001. 
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não rejeitar ou modificar os resultados obtidos com a consulta popular. Entretanto, só um forte 

tribunal constitucional será capaz de garantir essa operacionalização. (ACKERMAN, 2000) 

Contrariamente ao que ocorre nos Estados Unidos, os estudos de Helmke sobre alguns casos 

latino-americanos mostram que o Judiciário julga contrariamente ao Governo, incluindo aquele 

que o apontou. Os estudos citados de Morgenstern e Nacif (2002)38 apontam que os Presidentes 

da América Latina são bem mais poderosos do que o Legislativo.  

Citados por Helmke (2005, p.12). Ferejohn e Weingast39 captaram o dilema básico da 

estratégia dos juízes da Corte dentro de um ambiente onde eles tem de interpretar leis aprovadas 

por uma legislatura anterior de acordo com as preferências do Congresso do momento. De 

acordo com o modelo, a Corte deve escolher algum resultado K onde Q representa as 

preferências da legislatura que aprovou a norma e H e S representam os pontos ideais dos atuais 

membros medianos da Câmara (H) e Senado (S), respectivamente.  

 

Figura 240 O Modelo de Ferejohn e Weingast 

 
Fonte: Helmke, 2005, p. 12. 

 
In the figure, the space between H and S represents a structurally induced 
equilibrium such that any judicial decision made within this range is 
invulnerable to being overturned. Anything outside this range is subject to 
congressional action, resulting in the compromise equilibrium L. Thus, 
assuming that the judge’s ideal point K matches the enacting legislature’s 
(K=Q), the best strategy for the judge is to enact policy at H, which is the 
closest point to Q that cannot be overturned. Substantively, what this model 
shows is the degree to which the judge is constrained by the current House and 
Senate. In effect, the judge is forced to alter his or her decision to avoid a 
potentially worse outcome in which both branches move policy further to the 
right. To more ideologically similar the House and Senate and the more distant 
both branches are from enacting legislature, the more constrained the judge is to 
pursue his or her preferences. (HELMKE, 2005, p. 12).41  

                                                 
38 MORGENSTERN, S. NACIF, B. Legislative Politics in Latins America. New York: Cambridge University Press, 
2002. 
39 FEREJOHN, John, A. WEINGAST, Barry. A Positive Theory of Statutory Interpretation. International Review of 
Law and Economics 12.  
40 O Jogo Padrão da Separação de Poderes. Fonte: FEREJOHN e WEINGAST 1992: 269 apud HELMKE 2005:12 
41 Na figura 2 o espaço entre H e S representa um equilíbrio estrutural induzido onde qualquer decisão judicial feita 
dentro desse alcance não é vulnerável a modificações. Qualquer coisa fora desse alcance está sujeita à ação do 
Congresso, resultando no compromisso do equilíbrio L. Assim, assumindo que o ponto ideal K dos juízes equipara-
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2.3.2 A Lógica da Estratégia da Deserção 

Helmke parte de alguns questionamentos para estabelecer a base de seu argumento: 1. 

Quando um juiz decide a favor ou contra o governo, é porque simplesmente ele concorda com a 

sua argumentação? 2. Ou sua decisão reflete um medo de represália em vez de se levantar diante 

do governo? 3. Ou será que há outra razão?  O argumento é o de que os juízes decidem contra o 

governo por razões estratégicas. 

Essa lógica centra a idéia de que juízes julgam contra as elites não porque eles gozam de 

independência em um senso convencional, mas porque eles temem em serem punidos pelos 

sucessores do Governo. Ela constitui uma resposta judicial lógica, em uma posição institucional 

particular, mais precisamente onde juízes não tem segurança institucional, onde a principal 

ameaça à sua segurança e onde o principal motivo advém dos atores políticos recém chegados, 

mais precisamente os eleitos. O caso da Argentina é paradigmático para explorar a lógica 

alternativa da estratégia de deserção (strategic defection). Precisamente, devido à instabilidade 

institucional e o grau do controle do Executivo sobre a Suprema Corte argentina, não se deve 

esperar juízes agindo contrariamente ao governo (apenas quando eles são compelidos a fazê-lo 

por razões estratégicas). Assim, a Argentina é caso de maior probabilidade para se estimar a 

Teoria da Estratégia da Deserção, pois o desenho institucional formal da Suprema Corte da 

Argentina é diretamente embasado no desenho institucional da Suprema Corte americana. 

(HELMKE, 2005). 

Na perspectiva da estratégia, o padrão é tratar os juízes como agentes racionais na 

elaboração das decisões, sendo limitados por outros atores institucionais. Essa abordagem é 

oposta à abordagem legalista, onde os magistrados são considerados apolíticos e o foco é em 

suas atitudes e ideologias. O núcleo dessa abordagem foi dada por Ferejohn e Weingast (1992), 

segundo a qual a lei depende da interação entre os demais ramos de Poder. Assim, juízes e 

demais atores políticos compartilham suas preferências. Logo, as decisões judiciais são mantidas 

porque os demais atores políticos concordam com ela. Entretanto, como o governo muda, há 
                                                                                                                                                             
se à legislatura que aprovou a lei (K=Q), a melhor estratégia para os juízes é implementar política em H, que é o 
ponto mais próximo a Q e que não pode ser modificada. Substantivamente, o que esse modelo mostra é o grau de 
constrangimentos aos quais os juízes estão submetidos pelos atuais Câmara e Senado. Logo, os juízes são forçados a 
mudar suas decisões de modo a evitar um resultado potencialmente pior em que ambas as partes movam as políticas 
além da direita. Quanto mais ideologicamente similares são a Câmara e o Senado e mais distante são ambas as 
partes da legislatura que aprovou as leis, mais os juízes estão constrangidos em seguir suas sinceras preferências. 
(tradução do autor). 
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sempre a possibilidade de um conflito inter-temporal de interesses, fazendo com que as Cortes 

interpretem as leis aprovadas pela legislatura passada à luz da legislatura vigente. Partindo do 

ponto desses conflitos, o padrão da estratégia cria uma situação na qual os juízes podem preferir 

a visão da legislatura anterior, mas são compelidos a alinhar suas decisões com as preferências 

do governo vigente (HELMKE 2005).  

A Constituição deveria ser um mecanismo institucional capaz de permitir aos juízes julgar 

sinceramente, de acordo com suas preferências, isolando-os das pressões contemporâneas. Na 

ausência desse isolamento, o perigo do comportamento estratégico é sempre um excesso de 

decisões pró-governo. A literatura mostra que o comportamento judicial pode não coadunar com 

as verdadeiras preferências dos juízes, mas como o comportamento deles também muda, a 

tendência é de que seja em direção a alinhar o pensamento da Corte com o governo do momento.  

Nos países em desenvolvimento, os juízes enfrentam grandes ameaças, algo bem mais 

forte do que simplesmente tomar suas decisões. A concentração de fato de poder no Executivo, 

freqüentemente tende a ofuscar a sanção institucional formal do Judiciário garantida pelo 

Legislativo. A diferença crucial é que, em diversos países em desenvolvimento a ameaça 

primária aos juízes vem dos próximos governantes e não dos representantes atuais. Isso se deve 

ao fato de que aqueles que possuem os maiores incentivos em punir juízes não são os que os 

nomearam e sim os seus sucessores. Teoricamente, isso significa de que o padrão do conflito 

inter-temporal de interesses se desloca entre governo atual e governo anterior para um padrão 

Executivo atual e Executivo futuro (HELMKE, 2005). 

De acordo com Helmke, esse padrão de comportamento estratégico tem mais 

probabilidade de ocorrer em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos. 

Especificamente, quando juízes acreditam que eles são constrangidos por governos eleitos 

(quando são oposição ao governo que os nomeou), as melhores respostas podem ser em não 

ajudar o governo atual, mas decidir contrariamente a ele.  

A figura 3 ilustra a lógica da estratégia da deserção, mostrando a seqüência de decisões 

com o governo atual (G1) se movendo primeiro, a Corte (C) em segundo, a natureza (N) em 

terceiro, e o futuro governo (G2) em quarto. No primeiro estágio, o governo atual atua 

selecionando juízes para a Corte. No segundo estágio, esses juízes decidem sobre políticas desse 

governo, também defendendo ou decidindo contrariamente às políticas dele. No terceiro estágio, 
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a natureza42 seleciona o próximo governo, com uma probabilidade p de que os representantes 

serão reeleitos e 1 – p de que a oposição será vencedora. No quarto e último estágio, o governo 

decide se irá aprovar ou não a Corte (HELMKE 2005) 

 

Figura 3 O Jogo da Seleção e Sanção do Executivo. 

  
Fonte: Helmke, 2005, p.28. 

 

De acordo com Helmke (2005), se o Judiciário decidiu casos próximos à visão do futuro 

governo, então haverá menor probabilidade em haver sanção contra os juízes. Mas se o 

Judiciário tem decidido casos contra a visão dos novos representantes, haverá maior 

probabilidade de o futuro governo puni-los. Baseando-se nisso, a primeira implicação é a de que 

apenas sob dois cenários os juízes encontrarão incentivos para continuar a apoiar o governo 

vigente. O primeiro cenário se dá quando o governo vigente é forte e capaz de se manter no 

poder, ou seja G1 = G2. No segundo cenário, se a situação perde para a oposição, mas a 

localização do ponto ideal do novo governo é tal que, ele prefere G1 a SQ (Status Quo). Se 

houver poucas diferenças políticas relativas entre o governo vigente e o eleito, os juízes 

continuarão a apoiar o governo vigente, mesmo com ele deixando o poder. (ver figura 4). 

 

Figura 4 Preferências Políticas sem conflito inter-temporal. 

 
Fonte: Helmke, 2005, p.29. 

 

Sob todas as circunstâncias, a regra da punição seletiva implica que os juízes estarão em 

situação melhor do que desertar do governo vigente. Se o próximo governo se opuser às políticas 

                                                 
42 O termo natureza é empregado no sentido incerteza em quem será governo.  
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de seu predecessor de uma forma que eles prefiram que as políticas do oponente não se tornem 

lei, então pode-se dizer que o futuro governo favorecerá o status quo.  Sob esse cenário, 

governos futuros punirão decisões que caia em qualquer lugar entre G1 e SQ (em todo tempo SQ 

está entre G1 e G2). Logo, uma vez que os representantes começam a perder poder, os juízes 

encontrarão incentivos para bajular o próximo governo decidindo contra as políticas de quem os 

nomeou. (ver figura 5) 

 
Figura 5 Preferências políticas com conflito inter-temporal 

 
Fonte: Helmke, 2005, p. 29. 

 

Um fator endógeno ao comportamento estratégico, que está implícito dentro da análise de 

Helmlke é a motivação dos juízes. Ao questionar se os juízes só atuam de acordo com o 

precedente, ou se eles realmente se inclinam em proferir a decisão “correta”, ou até mesmo se 

eles agem pensando apenas em subir na carreira, ela argumenta que é plausível que os juízes 

podem ser motivados por alguns desses resultados: carreira, ação política, reputação e 

legitimidade. Essas motivações irão variar de acordo com o tipo-ideal de sistema jurídico 

implementado: common law ou civil law.  

No contexto da América Latina é muito freqüente a ideia de que os juízes treinados na 

tradição do direito positivo não possuem os mesmos valores dos juízes treinados no direito 

consuetudinário. Raramente juízes positivistas seguem uma atuação política. Eles atuam de 

forma estritamente legal adequando cada caso à norma.  

Helmke procura esclarecer como diferentes motivações (carreira, ação política e 

profissionalismo) afetam a lógica da deserção entre os juízes. O ponto é o de que se não há nada 

inerente em alguma dessas motivações, isso impede que eles se comportem estrategicamente. 

Embora isso possa ser tentador em interferir que apenas juízes com objetivos de ascender na 

carreira estão vulneráveis à lógica da deserção, sob certas circunstâncias, os juízes motivados por 

objetivos mais altos também podem ser levados ao comportamento estratégico. Os incentivos 

para entrar no comportamento estratégico dependem do quanto são custosas as sanções dadas aos 

juízes devidos aos seus objetivos particulares, e não das motivações em si (HELMKE, 2005). 

O ponto mais importante da lógica da deserção estratégica não depende necessariamente 

em aceitar previamente uma única motivação. Para fazer sentido, a deserção estratégica depende 
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em estabelecer empiricamente, se um dado tipo de valor jurídico evita a sanção relativa em 

decidir um caso de acordo com suas preferências. Isso irá depender das situações reais. Nesse 

sentido é plausível que juízes baseados no direito consuetudinário e com valores de atuação 

política irão agir de forma a permanecerem na Corte, atuando de acordo com o que o governo 

quer. Do outro lado da escala, entretanto, um juiz decidindo com base no direito positivo e com 

objetivos profissionais particulares, irá julgar de acordo com suas preferências, evitando a 

atuação política.  

O comportamento estratégico não depende apenas de fatores endógenos, mas também 

sofre influência de fatores exógenos. A capacidade de os juízes decidirem os casos de acordo 

com suas preferências depende de três variáveis relacionadas conjuntamente: o número de atores 

políticos que deve concordar em sancionar juízes, as preferências de cada sancionador e as regras 

institucionais pelas quais os atores relevantes devem se basear para punir os juízes. A alternativa 

que se refere ao número de atores está relacionada aos veto players43 onde os arranjos 

institucionais podem limitar o poder de atuação dos atores políticos. Ou seja, quanto maior o 

número de atores com poder de veto é necessário para punir juízes, maiores as chances de eles 

julgarem de acordo com suas preferências. As preferências de cada sancionador também são 

levadas em conta, pois elas determinam o alcance das escolhas disponíveis para a Corte 

(HELMKE, 2005).  

 

2.4 A Função do Judiciário Central no Contexto Federativo 

O conteúdo preciso da barganha federativa precisa necessariamente ser incompleto. A 

literatura não consegue prever todas as contingências em que um sistema eficaz de 

governabilidade deve confrontar. Federalismo e Constitucionalismo apresentam uma dificuldade 

comum: eles devem permanecer entre políticas ordinárias e ainda necessitam sustentar um 

constante acabamento. Um sistema federativo exitoso precisa permanecer flexível o suficiente 

para permitir a governabilidade e ainda ser estável o suficiente para prever deslocamentos 

centrífugos ou centrípetos de poder que enfraquecem o princípio do compartilhamento de poder. 

Diversos fatores interrelacionados (tamanho geográfico; recursos; número de membros; 

comprometimento social, cultural e político da população; e o desenho institucional) são 

                                                 
43 Ver Tsebilis 2002. 
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importantes para manter o equilíbrio. Um fato significante para essa análise é a função do 

judiciário central.  

De acordo com Daniel Halberstam (2008), há muita discordância sobre o papel do 

Judiciário Central no federalismo. Alguns teóricos enxergam o judiciário central como árbitro, 

como uma característica definidora do federalismo (LENAERTS, 1990, 263). Outros declaram 

que as Cortes atuam como árbitros do federalismo para que este seja desnecessário, ineficaz, ou 

até mesmo marginalmente nocivo (THAYER, 1983; WECHSLER, 1954; DAHL, 1957; 

CHOPER, 1980; THUSNET, 1999). Halberstam aponta três críticas comuns ao atribuir ao 

Judiciário Central o poder de proteger o federalismo: primeiro porque o federalismo pode e deve 

ser protegido pela política, não pela lei; segundo porque o Judiciário central é tendencioso em 

relação à legislatura central e terceiro porque o Judiciário central é, em qualquer evento, inato a 

realizar um questionamento funcional significativo acerca da quebra ou não do equilíbrio 

federativo.  (HALBERSTAM, 2008). 

Sua linha de argumentação ainda demonstra que, mesmo em países como Alemanha e 

blocos como a União Européia, onde o controle político das unidades constitutivas pelo governo 

central é muito forte44, essas unidades têm deliberadamente optado pela revisão judicial das 

atividades do Poder Central. Diferentemente do federalismo “horizontal”, onde as unidades 

coletam e gastam seus tributos, no federalismo “vertical” há repartição de receitas.  

Halberstam também expressa que:  

Vertical federalism protects state government interests differently and far more 
securely than does horizontal federalism (Halberstam and Hills 2001; 
Halberstam 2001 b). Indeed, vertical systems protect state government interests 
so formidably as to create significant inefficiencies. By creating a “joint 
decision trap”, vertical federalism frequently favors the status quo and provides 
incentives for overspending (Scharpf 1988). In any event, a vertical system of 
federalism protects constituent state interests more robustly against central 
government encroachment than does a horizontal system (HALBERSTAM, 
2008, p. 145).45  

                                                 
44 Halberstam classifica sistemas federalistas como “verticais” quando o governo central age através das unidades 
constitutivas, e de “horizontais” quando os entes federativos possuem maior autonomia em relação à União, como é 
nos EUA e Canadá.  
45 Federalismo vertical protege os interesses dos governos estaduais diferente e bem mais seguramente do que o 
federalismo horizontal (Halberstam and Hills 2001. Halberstam 2001b). De fato, sistemas verticais protegem os 
interesses dos governos estaduais tão formidavelmente como cria ineficiências significativas. Ao criar uma “joint 
decision trap”45, o federalismo vertical frequentemente favorece o status quo e providencia incentivos para aumento 
dos gastos (SCHARPF 1988). Em qualquer evento, um sistema federativo vertical protege, mais robustamente, os 
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2.4.1 Federalismo Vertical e Horizontal 

Em sistemas federativos horizontais, o Governo Central e Estados-membros são 

organizações políticas independentes co-existindo umas com as outras, cada uma com total 

autonomia. Cada nível de governo possui bases democrática e fiscal independentes, bem como 

tem a capacidade em formular, executar e julgar suas próprias ações políticas. Em contrapartida, 

no sistema federativo vertical o Governo Central age através das unidades constitutivas do 

governo. No sistema vertical o Poder Central necessita frequentemente das unidades 

subnacionais em transpor suas ações políticas em leis estaduais, administrar as políticas 

centrais46 e julgar as leis do Governo Central. No federalismo vertical as unidades subnacionais 

também participam do processo decisório do Governo Central. Além do mais, enquanto que no 

sistema horizontal cada nível de governo arrecada e gasta suas próprias receitas tributárias, no 

sistema vertical há um compartilhamento de recursos fiscais.  

Dentro da estrutura política e do desenho institucional dos Estados Unidos, a literatura tem 

argumentado que há muitas proteções políticas para os interesses dos Estados. A décima sétima 

emenda constitucional, que instituiu o voto popular para o Senado, manteve a representação 

igualitária, mas a eleição presidencial através do colégio eleitoral também faz com que os 

candidatos se preocupem com os interesses dos Estados. Na prática, sistemas horizontais 

caracterizam diversas e significativas coordenações verticais como compartilhamento indireto de 

receita e implementação de política federal pelos Estados-membros. Isso força a criação de uma 

burocracia intergovernamental. (HALBERSTAM, 2008). 

Halberstam chama à atenção de que muitos pesquisadores mantêm o entendimento de que 

o Judiciário Central não é independente o bastante para atuar como um árbitro importante no 

federalismo. Ele aponta que a preocupação é a de que o propósito dos governos centrais em criar 

o Judiciário Central, provendo recursos financeiros e controlando as nomeações, torna a Corte 

Suprema em um aliado natural do governo central no controle dos Estados. Ademais, o 

                                                                                                                                                             
interesses dos estados membros contra as restrições de direitos pelo governo central, do que sistemas horizontais.  
(tradução do autor). 

 
46 Saúde, educação, habitação, etc. 
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Judiciário Central é, geralmente provocado para interpretar leis federais, e há uma tendência em 

favor de uma expansiva interpretação pró-governo central.  

Some scholars argue that this had produced nothing short of a  
 

Alguns acadêmicos argumentam de que isso produziu uma falha da revisão judicial no 

estado federal moderno, expondo que o Judiciário Central é pouco mais que um “participante no 

exercício da política central em controlar os estados” (BZDERA, 1993, 28; SHAPIRO, 1984, 24; 

apud HALBERSTAM, 2008, p. 145).  

Uma vasta literatura aponta diversos fatores que motivam juízes e a dinâmica institucional 

que limitam suas decisões47. Embora todas essas fontes, Halberstam argumenta que elas apenas 

mostram uma lista parcial desses motivos, elencando 10 pontos: 

1. Cortes centrais podem ter interesse em expandir sua competência; 

2. Cortes centrais têm um interesse em manter ajuda fiscal e logística; 

3. Se o pagamento individual dos juízes, fixação ou promoção depende da aprovação 

de certas instituições do governo, os juízes podem se esquivar de desagradar esses 

atores; 

4. Juízes podem estar interessados em controlar a pauta. Isso poderia reduzir as 

aspirações expansionistas das Cortes sem súmulas discricionárias; 

5. Juízes podem procurar aumentar a proporção de casos interessantes que eles se 

deparam. Entretanto, isso poderia levar a um viés em favor de certos assuntos e 

temas, se opondo à expansão geral da jurisdição federal através do Conselho; 

6. Juízes podem estar interessados em asseverar seu poder, não apenas diante de 

cortes e governos estaduais, mas também diante da legislatura central. Isso pode 

levá-los a considerar uma lei central ou estadual, ilegal; 

7. Juízes podem procurar desenvolver suas preferências políticas. Isso levaria juízes a 

desconsiderar interesses institucionais em ambos os níveis de governança em 

proteção de suas preferências pessoais no caso concreto;  

8. Juízes terão interesse em manter sua própria autoridade, sua própria legitimidade, e 

um respeito geral pela lei. Acordadamente, juízes poderão querer (a) aparecer 

                                                 
47 Llewellyn 1960; Coffin 1980; Shapiro 1981; Burley e Mattli 1993; Posner 1993; Garrett, Kelemen, e Schulz 1998; 
Slaughter, Stone Sweet, e Weiler 1998; Segal e Spaeth 2002; Friedman 2005; Halberstam 2005; Levinson 2005, 
Solberg e Lindquist 2006. 
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neutros diante da competição partidária, (b) manter consistência, previsibilidade e 

aprovação pública de suas decisões, (c) evitar em ter suas decisões desconstituídas, 

especialmente de uma maneira que questione seu julgamento original, (d) prevenir 

reformas institucionais que enfraqueçam suas funções, e (e) minimizar a 

possibilidade de resistência ilegítima a seus julgamentos por outros oficiais do 

governo, bem como cidadãos; 

9. Juízes estarão interessados em ganhar o respeito de seus pares. Isso cria incentivos 

para emitir opiniões bem elaboradas que se coadunam aos mais altos padrões de 

seus colegas de profissão; 

10. Juízes são treinados a acreditar na autonomia relativa do discurso legal. Isto é, 

como profissionais eles aceitam as limitações que a lei e a interpretação legal que 

são colocadas perante o avanço imediato de simples reclamações de poder, 

moralidade, e todas as coisas consideradas políticas.  

Nesse sentido, em que pesem esses pontos, Halberstam argumenta que a assertiva de 

Wheare é verdadeira: “[i]n spite of the formal dependence of the supreme courts on the executive 

and legislature of the general government, they have exhibited a considerable impartiality in the 

exercise of their function as interpreters of the division of powers” (WHEARE 1964, 60-1, apud 

HALBERSTAM, 2008, p. 145).48  

O Judiciário enfrenta uma ampla e larga gama de incentivos baseados na preferência 

pessoal, ética profissional e o ambiente institucional no qual ele opera. Em relação aos conflitos 

federativos, o Judiciário precisa atuar não apenas com independência e neutralidade retórica, mas 

de fato independente e neutro. Entretanto, mesmo sendo neutro e independente, o Judiciário pode 

lidar com os conflitos? Quando as regras do federalismo são claras, a Corte pode servir bem ao 

federalismo. Mas e no caso de a Corte recorrer aos princípios funcionais para avaliar se um 

membro federativo usurpou suas competências? Nesse caso o Judiciário irá frequentemente 

invocar os princípios da subsidiariedade (descentralização, onde o Governo Central deve atuar de 

forma a ajudar as ações governamentais, agindo se, e apenas se, os membros federativos não 

puderem agir por si só) e integração (centralização, onde os membros federativos consentem a 

ação do governo central).  (SHAPIRO, 2002:167 apud HALBERSTAM, 2008).  

                                                 
48 A despeito da dependência formal das cortes supremas em relação ao Executivo e Legislativo do governo geral, 
elas têm mostrado uma considerável imparcialidade no exercício de suas funções como intérpretes da divisão de 
poderes. (tradução do autor). 
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Em um sistema com diversos níveis de governo atuando e operacionalizando ações 

políticas, cooperando ou não, os conflitos irão surgir. O sistema federal parece ter prestado 

atenção aos conselhos de Madison49 segundo o qual o Judiciário é essencial para evitar conflito 

armado e a dissolução da unidade. Segundo Halberstam, “Dicey may thus be right when he notes 

that ‘[f]ederalism… means legalism–the predominance of the judiciary in the constitution–the 

prevalence of a spirit of legality among the people   ” (DICEY 1959, 175 apud HALBERSTAM, 

2008: 160).50 Segundo Halberstam 

Courts can serve a useful role in sustain the federal system. And central courts 
are not irredeemably biased in favor the center. But it would be a mistake to 
understand this as an argument either for judicial supremacy or for the complete 
autonomy of the law. The promise and limitations of judicial review suggest 
that the judiciary can help protect and complete federalism. But it must do so 
with the understanding that the primary determinants of the federal balance lie 
in politics, and in bargaining over the appropriate jurisdictional scope for 
government action. Accordingly, the judiciary should control fair play and 
cohesion among the levels and units of government by enforcing 
nondiscrimination rules and basic rules of free movement. It should also 
preserve the organizational integrity of the various levels and units of 
governments. And courts should impose burdens of justification on the central 
government to help ensure the salience and transparency of what is ultimately a 
political determination. (HALBERSTAM, 2008, p. 160).51 

 

2.4.2 Federalismo e Suprema Corte: O Caso Canadense 

A Federação canadense envolve um crescente estilo informal. Segundo a análise de Gerald 

Baier (2002), os canadenses aparentam desinteresse em mudanças formais e os governos 

captaram isso. Não é coincidência de que acordos informais surgidos das negociações entre 

governos federal e provinciais aparentam ser a única maneira existente no federalismo 

canadense. Entretanto, ao menos um mecanismo formal de mudança tem sido supervisionado em 

                                                 
49 Artigo Federalista nº 39. 
50 Dicey pode estar certo quando ele diz que o Federalismo significa legalismo, a predominância do Judiciário sobre 
a Constituição e a prevalência do espírito de legalidade entre o povo. (tradução do autor). 
51 Os Tribunais podem ser úteis em desempenhar um papel para sustentar o sistema federal. E os Tribunais da União 
não estão irredimivelmente enviesados a seu favor. Mas isso pode ser um erro para entender isso como um 
argumento tanto para a supremacia do Judiciário quanto para a completa autonomia da lei. As promessas e 
limitações da revisão judicial sugerem que o Judiciário pode ajudar a proteger e completar o federalismo. Mas isso 
deve ser feito com o entendimento de que os determinantes primários do equilíbrio federativo estão na política, e na 
barganha entre o alcance apropriado das jurisdições da ação do governo. De acordo com isso, o Judiciário deve 
controlar o jogo limpo e a coesão entre os níveis de governo e as unidades federativas ao obrigar regras não 
discriminatórias e regras básicas de autonomia. Também deve preservar a integridade organizacional dos vários 
níveis de governo e unidades federativas. E o Judiciário deve impor o ônus da justificação para o Governo Central 
ajudar a assegurar saliência e transparência das determinações políticas. (tradução do autor).  
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estudos recentes: A revisão judicial da divisão de poderes permanece uma importante parte do 

federalismo no Canadá.  

De acordo com Baier, a contribuição das cortes para o federalismo é importante. A revisão 

judicial mantém claras as regras do jogo federal e promove accountability legal e proteção para 

atores federal e provinciais. Certamente, fontes legais podem ajudar a condução de políticas ao 

prover vantagem aos jogadores nas relações intergovernamentais. Mas, em seu coração, um 

federalismo legal pode lidar decisivamente com problemas que o federalismo cooperativo não 

consegue resolver. Uma estrutura legal para o federalismo foi pensada por seus idealizadores, e a 

Suprema Corte atua justamente em manter o sistema obediente. Mais atenção deve ser prestada 

ao conteúdo da jurisprudência sobre federalismo e mais crédito deve ser dado aos efeitos gerados 

sobre as relações intergovernamentais. (BAIER, 2002). 

Gerald Baier argumenta que a revisão judicial do federalismo é uma prática difícil de ser 

defendida. Os julgamentos do Judiciário não são sempre tão consistentes ou tão objetivos quanto 

os praticantes professam. “Attitudinalists and realists have demonstrated that the ideological 

preferences of judges certainly go some of the way toward explaining outcomes” (BAIER, 2006, 

p. 164)52. Enquanto a prática da revisão judicial federal no Canadá tem um caráter político mais 

modificado do que em geral são outras cortes superiores, a Suprema Corte é freqüentemente 

acusada de ser centralizadora. Segundo seu estudo de caso, as origens do federalismo são 

relembradas no constitucionalismo escrito. As federações diferem de outras estruturas sociais e 

diversidades culturais, mas suas diferenças constitucionais podem explicar muito sobre suas 

experiências diferentes em relação ao Governo Federal. As federações também possuem 

dimensões políticas e jurídicas que encontram expressão em diferentes arranjos institucionais e 

ajuda a estabelecer um equilíbrio na tensão inerente entre unidade e diversidade das quais todas 

as federações compartilham. 

A função judicial no federalismo, portanto, é reforçar a ordem jurídica diante das 

inovações políticas. Os juízes mantêm o “tilting train” da evolução política no âmbito 

constitucional. O incremento das cortes e a maleabilidade das doutrinas jurídicas sobre o tempo 

sugere que as cortes são bem menos perigosas do que algumas vezes aparentam ser. De fato, a 

                                                 
52 Atitudinalistas e realistas demonstraram que as preferências ideológicas dos juízes certamente vão de certa forma 
no sentido de explicar os resultados. (tradução do autor).  
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experiência sugere que cortes superiores exibem uma espécie de competência ao lidar com 

disputas federativas. (BAIER, 2006). 

 

2.5 O Modelo Institucional Brasileiro  

O caso brasileiro é peculiar e algumas características tem de serem enfatizadas primeiro. 

O sistema jurídico brasileiro é baseado no direito positivo, também conhecido como civil law. A 

diferença básica entre ele e o direito consuetudinário, também conhecido como direito 

costumeiro e common law, é a limitação da discricionariedade que dispõe o magistrado. No 

modelo consuetudinário o direito não está posto (positum), e em virtude disso os princípios 

surgem das construções jurisprudenciais. Não é à toa que a Constituição dos Estados Unidos é 

um texto enxuto e com poucas emendas, se levado em conta o tempo de vigência (pouco mais de 

200 anos). Lá não há proibição constitucional para o magistrado pertencer a partido político. 

“Cerca de 90 por cento de todos os nomeados para Corte haviam sido membros do partido do 

Presidente” (BAUM, 1987, p.71). Como os indicados possuem vinculação política, isso é 

mensurado pela literatura como uma variável importante, ao analisar a jurisprudência da 

Suprema Corte americana.  

De acordo com a Constituição Federal brasileira e a Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional – LOMAN, os membros do Judiciário não podem ter qualquer vinculação partidária, e 

devido ao direito positivo, todos os princípios gerais e especiais, explícitos ou implícitos 

emanam da Lei Maior (Lei Base para os alemães). Assim, com um restrito grau de 

discricionariedade, os magistrados do Supremo Tribunal Federal – STF estão mais adstritos às 

interpretações acerca do texto constitucional.  

No Brasil, a revisão judicial operada pelo Judiciário se dá de forma mista, sendo difusa – 

onde através do princípio do juiz natural qualquer magistrado pode declarar uma norma 

inconstitucional, cujos efeitos estão restritos às partes – e concentrada, onde a Constituição 

Federal restringe a nove atores políticos a legitimidade para ingressar com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI, sendo eles: Presidente da República, Mesa Diretora do Senado, 

Mesa Diretora da Câmara, Mesa Diretora de Assembléia Legislativa, Governador de Estado 

(mais Distrito Federal), Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, Partido 

Político com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou Entidade de 



71 
 

Classe de Âmbito Nacional53. 

O Judiciário brasileiro tem atuado em garantir a obediência à Constituição, assegurando 

que os outros níveis de governo não ultrapassarão os limites de suas competências. Houve um 

bom número de casos importantes em que a Suprema Corte decidiu contra normas 

inconstitucionais tanto no âmbito federal quando estadual. (INTER-AMERICAN DEVELOP-

MENT BANK, 2006). As reformas constitucionais promovidas durante a administração de 

Fernando Henrique Cardoso foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, 

fazendo com que elas se tornassem permanentes e imutáveis (REGIS, 2008).  

 No Brasil, o multipartidarismo, a fragmentação política e a falta de maiorias 

congressuais seguras, devido à instabilidade da coalizão, acarretaram em um certo impasse no 

Poder Legislativo, agravado com o abuso das Medidas Provisórias, havendo uma hipertrofia do 

Poder Executivo. Essa situação deságua em uma procura maior pelo Judiciário, tornando-se uma 

instituição política vital. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo temas 

importantes e controvertidos da agenda legislativa, como a reforma da previdência e o uso de 

células tronco com fins de pesquisa. 

O impacto das decisões, entretanto, sofre diferenciações quando levados em conta os 

desenhos institucionais (modelo norte-americano e o modelo europeu). Segundo a análise de 

Ernani Carvalho, 

[...] o formato mais concentrado do controle de constitucionalidade dificulta a 
ação mais discricionária do aparelho judiciário, como acontece nos Estados 
Unidos; e provoca uma parceria jurisprudencial entre a oposição, que em boa 
parte dos casos tem legitimidade para propor uma ação de revisão abstrata da 
legislação [...] (CARVALHO, 2007, p. 178). 

 

2.5.1 O STF e outros Veto Players 

O estudo de Matthew Taylor (2008) analisou o Judiciário brasileiro dentro da literatura 

sobre o amplo sistema político brasileiro. Ele questiona se as regras da revisão judicial 

privilegiam alguns atores em detrimento de outros, e se o fazem, qual tipo de poder e vantagem 

isso dá a eles dentro do jogo da ação política? O retrato da política brasileira tende a alcançar 

dois extremos: de um lado o sistema político repleto de veto players cujo processo decisório é 

intrinsecamente esclerosado, e apenas propostas com apoio de super maiorias são aprovadas. 

Nesse sentido alguns fatores podem controlar o processo decisório: Congresso fraco, onde a 

                                                 
53 Artigo 103 da Constituição Federal de 1988. 
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representação desproporcional fortalece Estados menores, perda de accountability devido à 

representação proporcional em lista aberta, favorecendo interesses especiais e troca-troca 

partidário; sistema político fraco, que abarca um alto número de partidos fragmentados, instáveis 

e regionalizados; gabinetes presidenciais insatisfeitos, que é usado como motivo para manter as 

coalizões no congresso; servidores se auto-servindo da burocracia; o Senado federal com poderes 

não paralelos interferindo na maioria das ações políticas; e o sistema federal, principalmente os 

poderosos governadores54 e a política contenciosa de descentralização fiscal (TAYLOR, 2008). 

Entretanto, do outro lado, aponta Taylor, a literatura argumenta que o processo decisório e 

a ação política não mudam de acordo com que os cépticos pensavam. Fatores facilitadores 

incluem: o forte poder de controle do Presidente sobre a agenda política, incluindo o poder 

orçamentário do Executivo e as medidas provisórias; mecanismos de controle sobre os partidos; 

e o colégio de líderes. O argumento é de que após a ditadura militar as instituições políticas 

brasileiras evoluíram, incluindo os atores envolvidos. Segundo ele, de dez grandes reformas 

implementadas na gestão FHC, sete foram alteradas pelo STF. Assim fica claro que o Judiciário 

está incluso no processo de mudança política do Brasil (TAYLOR, 2008). 

De acordo com os casos estudados por Taylor, eles provêem uma exceção intrigante para a 

visão do Judiciário como um único veto player sem preferências uniformes. Está claro que os 

juízes não são observadores passivos, e o uso pela oposição de táticas jurídicas é freqüentemente 

profundamente influenciado por sinais emitidos pelos Tribunais. Na análise de Taylor, isso 

sugere que o Judiciário pode ser mais importante do que a relativa falta de atenção dada à sua 

atuação no processo político. Ao produzir pontos de veto para selecionar atores políticos, isso dá 

grande voz e poder sobre a ação política. As ADINs são um forte exemplo de ponto de veto 

dentro do mecanismo de controle de constitucionalidade brasileiro, e do efeito dos pontos de 

veto judiciais.  

Earlier, I noted the paradox of the Brazilian federal judiciary. It is a strong 
institution: it is one of the best-funded court system in the hemisphere, it is 
highly independent, its decision are adhered to, and its member are the elite of 
the already elite legal profession. Yet this strength coexists with more 
problematic institutional characteristics, specially the extreme congestion and 
resulting sluggishness of the full court system. The effects of these 
contradictory institutional characteristics are multiple, but have three important 
upshots for policy. Because of the opportunity of highly disparate decisions and 

                                                 
54 Taylor cita o argumento de Abrúcio (1998) de que os governadores são os barões da federação. Entretanto, a 
análise do novo federalismo brasileiro, construída por André Regis (2008) mostra que os governadores perderam os 
mecanismos políticos e institucionais que os tornavam poderosos.  



73 
 

lengthy delay, the judicial process tends to lead to particularistic rather than 
broadly applicable decisions. Second, given the federal government’s ability to 
delay almost perpetually and to outlast other legal players, the judicial 
institutional environment has tended to privilege the concerns of the executive 
branch in the medium term, no matter what decisions are taken by the lower 
courts. (TAYLOR, 2008, p. 77-78).55  

 
Reiterando, as Adins são importantes porque através delas, seus efeitos nas ações políticas 

podem ser analisados, com alguns casos pendentes.  

Uma outra perspectiva é dada por Walber de Moura Agra (2005) em relação a atuação do 

Supremo Tribunal Federal no contexto do processo legislativo. Ao ser criado um projeto de lei, 

em qualquer das casas do Congresso Nacional, o primeiro ponto de veto é a Comissão de 

Constituição e Justiça. Cabe a ela dizer se o projeto está ou não de acordo com a Constituição. A 

depender dos requisitos para aprovação (maioria simples, leis ordinárias; maioria absoluta, seis 

complementares; super maiorias, emendas constitucionais), o próximo ponto de veto56 pode ser a 

comissão temática57 ou o plenário da casa. Se o procedimento tiver de ser repetido na outra Casa 

legislativa, os pontos de veto serão os equivalentes aos órgãos da respectiva Casa. Apenas após 

essa tramitação no Legislativo é que o Executivo pode sancionar ou vetar (total ou parcialmente) 

a norma. Nesse sentido, O STF é o último Poder (quando provocado) a analisar a 

constitucionalidade de uma norma e sua decisão não pode ser modificada pelos demais poderes. 

Sua atuação como veto player é decisiva para a suspensão ou não da eficácia de uma norma 

inconstitucional no sistema jurídico.  

 

                                                 
55 Mais cedo, eu notei o paradoxo do Judiciário federal brasileiro. É uma instituição forte: é um dos mais bem 
fundados sistemas judiciais no hemisfério, é altamente independente, suas decisões são cumpridas, e seus membros 
são a elite da já existente elite da profissão jurídica. Ainda, sua força coexiste com mais características institucionais 
problemáticas, especialmente o extremo congestionamento que resulta na lentidão de todo o sistema judicial. Os 
efeitos dessas características institucionais contraditórias são vários, mas há três importantes desfechos para ações 
políticas. Por causa da oportunidade altas disparidades nas decisões e da lentidão, o processo judicial tende a levar 
preferivelmente a decisões mais particulares do que as amplamente aplicáveis. Segundo, dada a capacidade do 
governo federal em retardar quase que para sempre e deixar existir outros atores jurídicos, o ambiente institucional 
judicial tem se inclinado em privilegiar as matérias concernentes ao Executivo no médio prazo, não importando as 
decisões proferidas pelas instâncias inferiores. (tradução do autor). 
56 No caso da comissão temática, o veto não é em relação à adequação constitucional, mas em relação à 
materialidade da lei. 
57 No caso de o quorum para aprovação ser de maioria simples, um acordo ou norma regimental pode autorizar a 
dispensa da votação em plenário, sendo descolada para uma comissão temática de acordo com o tipo de matéria a 
ser regulamentada.  
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2.5.2 As Adins dos Governadores 

Segundo os dados de Werneck Vianna (VIANNA et al, 1999, p.70), 8,3% das Adins 

propostas por Governadores de Estado contestam a política tributária. De acordo com sua 

análise, as adins propostas (em sua maioria) não se destinam a defender a autonomia dos 

Estados, mas a de solicitar a intervenção da União (via STF) contra as respectivas legislações 

estaduais, caracterizando uma verticalização do federalismo brasileiro. Os governadores 

passaram a utilizar tal instrumento como mecanismo garantidor da governabilidade afetada por 

diplomas legais com objetivos particularistas. Também há de se levar em conta que, a partir de 

1988 houve uma constitucionalização do direito administrativo e do direito tributário, 

“federalizando” a administração pública e impondo normas gerais tributárias. Nesse sentido, as 

leis estaduais tornaram-se inadequadas, servindo de entrave à eficiência da administração 

pública, que é um dos princípios insculpidos pela Constituição de 1988. Os problemas fiscais dos 

Estados somados às questões da Lei Kandir58, do Fundo de Estabilidade Fiscal, além do Fundo 

Social de Emergência, levaram a uma corrida ao Supremo Tribunal Federal para questionar a 

constitucionalidade dessas políticas públicas. Além do mais, como dito anteriormente por Regis, 

o Supremo consolidou as reformas institucionais do Governo FHC atestando a sua 

constitucionalização. Nesse sentido Celina Souza afirma que “todas essas transformações têm o 

objetivo de equacionar, muitas vezes apenas temporariamente, os problemas de caixa do governo 

federal [...] tendo transformado o Judiciário brasileiro em ator central nas questões tributárias 

devido à complexidade e ambigüidade da legislação e aos seus freqüentes questionamentos por 

parte dos contribuintes” (SOUZA, 1998, p. 578) 

Vianna também contribui ao mostrar 17 Adins59 que contestam isenções tributárias, anistia 

fiscal, isenção ou redução de multas etc. Isso evidencia que, existe uma insatisfação nos níveis 

subnacionais em relação às outras unidades por suposta elaboração de lei ou ato normativo 

inconstitucional cujos efeitos trazem prejuízos aos Estados-membros contestadores. Segundo o 

estudo de 1999, os governadores são os que mais ingressam com adins bem como são os que 

possuem mais êxito. Portanto, Vianna vê uma  

[...] tendência que parece se afirmar, os governadores judicializam os conflitos 
que versam sobre os temas da Federação. Da perspectiva das Adins dos 
governadores, cabe admitir que o STF tem-se comportado como instituição 
estratégica na garantia do princípio do universalismo na organização da 

                                                 
58 Desoneração das exportações. 
59 Deve ser levado em conta o ano da publicação do estudo, que é de 1999.  
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burocracia pública, impedindo sua apropriação pelos interesses particularistas 
de corporações. [...] o STF poderia ser considerado distante e indiferente ao 
tema da federação. Mas essa seria uma percepção enganosa [...]. (VIANNA et 
al, 1999, p. 121)  

 

Vianna argumenta que o Supremo Tribunal Federal tem fortalecido a autonomia das 

unidades federadas e fixado interpretações em matérias altamente sensíveis às relações 

intergovernamentais entre Estados e a União. O êxito que o autor atribui aos governadores em 

sede de Adins diz respeito apenas àquelas que contestam a legislação estadual. Quando a ação se 

dirige contra normas federais, o êxito é baixo (VIANNA et al, 1999).  
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3 O CONFLITO FEDERATIVO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

O federalismo predatório horizontal através da guerra fiscal e das fracas políticas de 

desenvolvimento econômico regional, capitaneadas pelos executivos estaduais, revela que o 

maior problema do federalismo brasileiro passa pela questão tributária. As reformas do período 

FHC reduziram drasticamente a relevância política dos governadores (REGIS, 2008). Quem 

perde poder procurará sempre recuperá-lo. Como não há mecanismos que permitam isso na 

esfera política, os governadores passaram a utilizar o Judiciário para minimizar a perda de poder, 

buscando aumentar os repasses dos Estados. Há, então, litígios entre Estados e a União no que 

diz respeito ao desequilíbrio fiscal federativo relativo à concentração de receitas por parte do 

Governo Central e as dispendiosas obrigações materiais (constitucionais) incumbidas aos entes 

federativos regionais. As transferências intergovernamentais têm, entre outros objetivos, o de 

combater o desequilíbrio entre gastos e receita própria (TER-MINASSIAN, 1997). 

Em tese, as unidades federativas são autônomas, porém financeiramente dependentes do 

Governo Central. Após a diminuição do poder dos governadores, que perderam as condições de 

chantagem em relação ao Presidente da República, as governadorias tornaram-se eternas pedintes 

de recursos ao governo federal, para levar adiante suas políticas regionais de desenvolvimento 

econômico.  

Em 1960 os Estados detinham 34% do total de tributos. Em 2004 essa proporção era de 

apenas 24,6% (REGIS, 2008). Essa diminuição de pouco mais de dez pontos percentuais fez com 

que as unidades federativas buscassem através das transferências voluntárias a compensação do 

que fora perdido. Entretanto, a independência econômica só será possível através do aumento da 

arrecadação própria, o que depende de fortes investimentos (apenas possíveis via governo 

federal). Em que pese o aumento da alíquota dos Fundos de Participação, aliado ao aumento da 

arrecadação do IPI e IR (fontes arrecadatórias dos fundos de participação), estes não são capazes 

de tornar possíveis os projetos de independência financeira dos estados, fazendo com que o 

governo central utilize as transferências voluntárias, aparentemente, como moeda de troca dentro 

das relações federativas. 

O quadro 1 mostra a participação de cada membro federativo em relação à arrecadação 

(antes e após transferências intergovernamentais).  
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Quadro 1 Distribuição da Carga Tributária 
 2000 2001 2002 2003 

ARRECADAÇÃO DIRETA 

CARGA TOTAL - % PIB 32,49 33,92 35,53 34,88 

União 22,47 23,37 24,84 24,21 

Estados 8,56 9,02 9,19 9,14 

Municípios 1,47 1,53 1,50 1,53 

COMPOSIÇÃO DA CARGA TOTAL - %  100 100 100 100 

União 69,14 68,92 69,91 69,40 

Estados 26,33 26,58 25,86 26,22 

Municípios 4,53 4,50 4,23 4,38 

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

União (Total) 12,53 (-) 12,42 (-) 12,85 (-) 11,91 (-) 

Transferências para os Estados 7,49 (-) 7,38 (-) 7,54 (-) 6,97 (-) 

Transferências para os Municípios 5,04 (-) 5,04 (-) 5,31 (-) 4,94 (-) 

Estados (Total) 0,69 (-) 0,88 (-) 0,36 (-) 1,00 (-) 

Transferências da União 7,49  7,38  7,54  6,97  

Transferências para os Municípios 8,18 (-) 8,26 (-) 7,90 (-) 7,97 (-) 

Municípios (Total) 13,22  13,30  13,21  12,91 

Transferências da União 5,04 5,04 5,31 4,94 

Transferências dos Estados 8,18 8,26 7,90 7,97 

COMPOSIÇÃO FINAL DA CARGA60  

União 56,62 56,50 57,05 57,49 

Estados 25,64 25,70 25,50 25,21 

Municípios 17,74 17,79 17,45 17,29 

Atualizado e adaptado do original em AFONSO, José Roberto Rodrigues, RAMUNDO, Júlio César Maciel, 
ARAÚJO, Érika Amorim. Breves Notas Sobre o Federalismo Fiscal no Brasil. 1998 
Fonte: Secretaria da Receita Federal, Estudos Tributários nº 13 disponível em www.fazenda.gov.br 

 

A busca por benefícios através de políticas públicas geralmente acarreta em competição e 

conflito por causa da escassez de recursos (WALTENBURG e SWINFORD, 1999). Como não 

há uma resolução do conflito via legislativo, toda essa estrutura de conflitos e de mecanismos 

dos quais dispõem Estados e União acarretam em um federalismo litigioso que, por vezes, chega 

ao Supremo Tribunal Federal através do controle concentrado de constitucionalidade via Ações 

                                                 
60 Após transferências. 
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Diretas de Inconstitucionalidade – Adins, já que a “hiperconstitucionalização converte o 

Judiciário em arena decisória importante, mas não em veto player” (MELO, 2007, p. 260). 

Os dados a seguir respondem a alguns questionamentos: o STF procura não interferir, 

utilizando uma estratégia de não se envolver no conflito? O STF atua de forma diferente para as 

adins federativas (conflitofederativo=1) e não federativas (conflitofederativo=0)? Se há ativismo, 

o comportamento do Supremo é mais evidente nas causas em que a União é ré (conflito 

federativo vertical), do que no conflito onde as partes são os Estados-membros (conflito 

horizontal)? Há diferença no comportamento do Supremo em relação aos Estados cujos 

mandatários são do mesmo partido que o Presidente que nomeou o ministro relator? 

 

3.1 Analisando os Dados, Explicando as Variáveis e Conceituando o Conflito 

Os dados utilizados para a análise do comportamento do Supremo Tribunal Federal em 

relação ao conflito federativo-tributário foram extraídos de um banco de dados com 4280 Ações 

Diretas de Inconstitucionalidades, propostas entre 6 de outubro de 1988 e 31 de julho de 2009. O 

banco está dividido nas seguintes variáveis:  

 nominais: número da adin, tipo legislativo questionado (estadual, federal, não 

cabível), origem (do tipo legislativo atacado: União, Estados e DF), relator, 

requerente (os 9 legitimados pela Constituição) e matéria (os 10 títulos da 

constituição) 

 dummy: conflito federativo (1 = sim; 0 = não); 

 ordinais: resultado final e resultado da liminar; 

 intervalares: data da distribuição, ano (distribuição), data do início do julgamento, 

data do fim do julgamento e ano do julgamento. 

 

O termo “conflito federativo” aqui utilizado significa a proposição de uma Adin por um 

governador contra ato normativo ou lei estadual de um Estado por ele não governado (no caso 

horizontal) e proposta por governador em face da União Federal e vice-versa no que diz respeito 

a questões tributárias (quando a justificativa é contem um ou mais artigos do título VI da 

Constituição). Para atribuir o título VI às adins, era necessário que na fundamentação 

constitucional exposta na ação estivesse quais quer dos artigos daquele título (145 ao 169). Logo, 

o conflito federativo é a contestação via controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato 
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normativo onde as partes litigantes são entes federativos e a matéria contestada é de natureza 

tributária e orçamentária. 

No gráfico 1, os governadores foram os que mais propuseram Adins com 25,1% do total 

de ações propostas, levando-se em conta que são 27 atores. Apenas o Procurador-Geral da 

República ajuizou 904 ações (21,1%) do total. Ainda hoje os governadores são os que mais 

procuram a Suprema Corte.  

 

Gráfico1 Requerente  

 
Valores em percentual (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

O gráfico 2 mostra que os governadores foram os que conseguiram o maior número de 

Adins julgadas procedentes com 42,8% seguidos do Procurador-Geral da República com 33,7%. 

Isso reflete o que Vianna (1999) argumentou de que, para garantir a governabilidade, os 

governadores ingressam com ações diretas de inconstitucionalidade para atacar a própria 

legislação estadual promulgada por legislaturas anteriores.  
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Gráfico 2 Percentual de ADINs Procedentes por Requerente 

 
Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 
Gráfico 3 Requerente por Matéria Tributária 

 
Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

O gráfico 3 mostra que de todos os legitimados, os governadores foram os que mais 

contestaram a constitucionalidade de leis e atos normativos que tratam de matéria tributária com 

32% das adins propostas. 
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Gráfico 4 ADINs dos Governadores por Matéria Constitucional 

 
Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

Já o gráfico 4 mostra que de todas as ações propostas pelos governadores, 17,8% foram 

em matéria tributária (título VI da Constituição), ficando atrás das adins que contestaram a 

organização do Estado (40,7%) e organização dos poderes (29,6%).  

O gráfico 5 mostra que de todas as ações propostas, 14,1% delas foram em matéria 

tributária. Entretanto, o missing da variável resultado é muito alto 1785 (41,7%) devido à 

ausência de dados disponíveis no sítio do Supremo e quando a fundamentação é embasada em 

mais de um título. Pela análise dos dados, leva-se a crer que o conflito federativo se dá em 

relação à organização do estado ou organização dos poderes. Porém, as ações requeridas pelos 

governadores eram contra a legislação do próprio Estado, e não de outra unidade federativa. Os 

valores percentuais do gráfico 5 representam o percentual válido, excluindo-se os eventos em 

que não há dados.  

No gráfico 6 o percentual correspondente ao número de adins propostas por governadores 

que estão dentro do conceito de conflito federativo é de apenas 5,2% (56 adins).  
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Gráfico 5 Adins propostas divididas por matéria 

 
Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

Gráfico 6 Conflito Federativo por Requerente 

 
Valores reais 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 



83 
 

O gráfico 7 esclarece que de todas as adins atribuídas como conflito federativo, 90,7% 

foram em matéria tributária.  

 

Gráfico 7 Conflito Federativo por Matéria 

 
Valores em percentuais 
Elaboração do Autor: Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 
 

A tabela 1 mostra a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação ao conflito 

federativo de forma comparada à atuação sobre as ações não federativas (as que não envolvem 

conflito federativo). Ao passo que 14% das ações federativas foram julgadas procedentes, 15,7% 

das não federativas tiveram procedência. Em relação à procedência parcial os resultados são 

praticamente os mesmos: 3,8% para as não federativas e 3,5% para as federativas. A taxa de 

improcedência também permaneceu praticamente igual com 3,9% para as não federativas e 3,5% 

para as federativas. A maior disparidade se dá em relação às julgadas prejudicadas. Enquanto que 

das adins não federativas 18,2% foram prejudicadas, em relação às federativas a taxa foi de 

31,6%, representando uma diferença de 13,4 pontos percentuais. Em relação às que foram 

negado seguimento, novamente a diferença entre valores foi baixa (22,3% para as não 

federativas e 17,5% para as federativas). Por fim, de todas as adins que estão aguardando 

julgamento 36,1% são não federativas e 36,4% são federativas. Logo, não é plausível concluir 

que o Supremo dá tratamento diferenciado para o conflito federativo em relação aos demais 

litígios.  
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Tabela 1 Ativismo Judicial no Conflito Federativo 

 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

3.2 O Judiciário Contra a União e/ou os Estados? Uma Análise em Duas Perspectivas 

Os dados a seguir mostram o comportamento do STF em relação a duas situações: Quando 

os Estados são partes litigantes, o que chamo de conflito federativo horizontal61 e quando a 

União litiga com os Estados e vice-vera, o que chamo de conflito federativo vertical.  

 

3.2.1 A Perspectiva do Conflito Federativo Horizontal 

Pelo gráfico 8, o Estado que mais utilizou o STF para reclamar seus problemas tributários 

com outros membros da Federação foi o Paraná, com 36,4% das ações, seguido São Paulo (que é 

o centro econômico e financeiro do país, com o maior PIB, arrecadação tributária federal e 

estadual) com 15,2% e por Minas Gerais e Rio Grande do Sul com 12,1% cada. O Amazonas, 

por ser zona de incentivo se aproxima de Estados produtores como Minas e Rio Grande do Sul. 

                                                 
61 Excluo a adin nº 3514 por ser de autoria da Mesa Diretora de Assembléia Legislativa e não do Governador. 
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O Rio Grande do Norte aparece como o único Estado do Nordeste a litigar com outro membro da 

federação por questões tributárias, com 6,1% das ações.  

 

Gráfico 8 Estado Requerente 

 

Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 
 

Gráfico 9 Estado Requerido 

 
Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 
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O gráfico 9 mostra São Paulo como o Estado mais demandado no STF dentro do conflito 

federativo horizontal respondendo por 43,4% da demanda. Rio de Janeiro e Paraná dividem a 

segunda colocação com 12,1%. Minas Gerais, um dos maiores demandantes aparece como um 

dos menos processados com apenas 3% do total, igualando-se com Bahia e Rio Grande do Norte. 

Enquanto que no banco principal há apenas dois tipos de normas atacadas: Federal e 

estadual, no banco das adins federativas as normas foram divididas de acordo com as evidências 

de cada ação coletada. A tabela 2 mostra que os incentivos são dados por meio de decreto do 

Executivo, que é duplamente inconstitucional: 1. porque a isenção fiscal só pode ser concedida 

mediante lei, 2. porque precisa de convênio com o CONFAZ (Lei Complementar nº 24/75). 

Por isso, a norma mais atacada no conflito federativo horizontal fio o Decreto do Poder 

Executivo, respondendo por 57,6% da demanda. As duas únicas ações onde houve julgamento de 

mérito o dispositivo contestado foi lei estadual e lei estadual mais decreto do executivo. Esse 

último, que revela o poder discricionário do governador, é o que mais aguarda julgamento 

(41,7% de todas ações que aguardam pronunciamento), mais até que as leis estaduais, que gozam 

de mais legitimidade (por emanarem do legislativo), que vem em segundo lugar com 33,3%.  

 

Tabela 2 Tipo de Norma Atacada 

 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 
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Gráfico 10 Eficiência na Propositura 

 
Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

O gráfico 10 mostra os Estados requerentes em relação aos resultados. Até 31 de julho de 

2009, São Paulo foi o Estado que teve a maior eficiência com 40% das ações julgadas 

procedentes. O grande perdedor foi o Rio Grande do Sul, onde 100% das adins por ele propostas 

foram prejudicadas. A tabela também mostra que o STF apenas se manifestou materialmente 

duas vezes, exatamente as ações julgadas procedentes em favor do Estado de São Paulo. Nos 

demais casos o pronunciamento foi meramente formal.  

O gráfico 11 mostra que os Estados requeridos, Bahia, Rio Grande do Sul (com 100% das 

ações sofridas não conhecidas ou seguimento negado) e Minas Gerais (com 100% das ações 

sofridas prejudicadas) foram os que tiveram maior eficiência na defesa. Em relação a esse banco 

de dados, até julho, nenhuma adin federativa havia sido julgada improcedente, ou seja, não 

houve julgamento material negativo62, apenas formal (prejudicada e negado seguimento). Nesse 

sentido, ainda não é possível concluir, mas já há fortes indícios de que o Supremo se comporta 

estrategicamente no sentido de não se envolver (não se pronunciar sobre o mérito) diante do 

conflito federativo em uma perspectiva horizontal.  

 

 
 

                                                 
62 Apenas 2 ações foram julgadas procedentes (ver tabela 3.11).  
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Gráfico 11 Eficiência na Defesa 

 
Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 
Os dados da tabela 12 (em anexo) revelam que os dois únicos juízes que decidiram 

materialmente (excluídas as categorias prejudicada, não conhecida/negado seguimento e 

aguardando julgamento) foram Ilmar Galvão e Carlos Mário Velloso ambos nomeados pelo 

Presidente Fernando Collor63. Os ministro que possuem processos a serem julgados são:  

 

Tabela 3 Composição da Corte no Conflito Federativo Horizontal 
Nº de 

Processos 

Ministro Indicação Presidencial64 Data de Ingresso 

no STF 

2 Antônio Cezar Peluso Luiz Inácio Lula da Silva 2003 

2 Menezes Direito Luiz Inácio Lula da Silva 2007 

2 Carmen Lúcia Luiz Inácio Lula da Silva 2006 

2 Marco Aurélio Fernando Collor 1990 

1 Ellen Gracie Fernando Henrique Cardoso 2000 

1 Eros Grau Luiz Inácio Lula da Silva 2004 

1 Joaquim Barbosa Luiz Inácio Lula da Silva 2003 

1 Celso de Mello José Sarney 1989 

Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

                                                 
63 De acordo com o site do Supremo Tribunal Federal 
64 Idem.  
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Os dados da tabela 3 sugerem que a questão de o processo aguardar julgamento não é a 

entrada recente na Suprema Corte. O ministro Marco Aurélio que está há 19 anos no STF possui 

o mesmo número de processos aguardando julgamento que o ministro Menezes Direito que está 

há apenas 2. De acordo com o banco de dados geral (o das 4279 adins) os ministro que mais 

possuem ações à espera de julgamento65 são Cezar Peluso (nomeado em 2003) com 200 

processos (83,3% dos que estão sob sua responsabilidade) e Menezes Direito (nomeado em 

2007) com 190 ações (84,8% das que estão sob sua análise). Dos 8 ministros que são relatores, 5 

foram indicados por Lula.  

O gráfico 12 mostra que em 2007 houve uma aceleração no ritmo de julgamentos, com 3 

julgamentos (em 2003 fora 1, e em 2006 penas 2 julgamentos). De 1999 a 2001 o ritmo era de 4 

julgamentos por ano, caindo para 3 em 2002. Em 2004 e 2005 não houve julgamento. O missing 

de 12 refere-se às ações que ainda aguardam julgamento.  

 
Gráfico 12 Evolução dos Julgamentos no Tempo 

 
Valores em percentuais (%) válidos, excluído o missing 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 
 
 
 
 

                                                 
65 Deixo incluir a tabela com os dados, devido ao tamanho exceder os limites da página e a redução inviabilizar a 
leitura. 
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Gráfico 13 Tramitação 

 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 
 

O gráfico 13 mostra o tempo de tramitação das adins referentes ao conflito federativo 

horizontal. Das 21 adins que já foram julgadas, 2 tramitaram por 8 anos até serem julgadas. 

Delas, sete ações (33,7%) foram julgadas no mesmo ano em que foram distribuídas. A média de 

julgamento é de 2,5 anos, de acordo com a tabela 4. 

 
Tabela 4 Média de julgamento em anos para o conflito horizontal 

 N Minimum Maximum Mean 

tramitacao 21 ,00 8,00 2,5238

Valid N (listwise) 21    

Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 
 

A tabela 5 mostra contra quem cada ente-federativo litigou. São Paulo e Paraná litigaram 

entre si em duas ações. O mesmo número de eventos se deu em relação a São Paulo x Amazonas. 

O maior número de litígios entre si encontra-se entre São Paulo e Paraná, com 7 adins.  
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Tabela 5 Mapeamento do Conflito Federativo Horizontal 

 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

O gráfico 14 mostra que apenas 6,1% das adins do conflito federativo horizontal tiveram 

julgamento material (procedente). As que tiveram julgamento formal, ou seja, as prejudicadas ou 

que não foram conhecidas ou tiveram seguimento negado somam 57,6%. As que aguardam 

julgamento somam 36,4%. Isso mostra o quanto o Supremo Tribunal Federal não quer se 

envolver na arena política, mesmo levando-se em consideração a data de ingresso das adins. 
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Gráfico 14 Resultado do Pedido 

 
Valores em percentuais (%)  
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

3.2.2 A Perspectiva do Conflito Federativo Vertical 

O gráfico 15 mostra que os membros da federação que mais ingressaram com adins foram: 

Rio de Janeiro (18,2%), Amazonas e Minas Gerais (13,6%) e São Paulo. O Presidente da 

República foi o que menos acionou o Supremo respondendo por 4,5% dos casos.  

 
Gráfico 15 Membro Federado Requerente 

 
Valores em percentuais (%)  
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Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

Já os mais demandados foram o Presidente da República conjuntamente com o Congresso 

Nacional (40,9%), seguido do Presidente da República isoladamente (22,7%) e do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, com 9,1% da demanda, de acordo com o gráfico 

16. 

 
Gráfico 16 Membro Federado Requerido 

 
Valores em percentuais (%)  
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

As normas mais atacadas no conflito federativo vertical foram Lei Complementar e Lei 

Ordinária Federal com 22,7% cada. Em segundo lugar aparecem os convênios do ICMS que são 

exarados pelo CONFAZ. Enquanto que no conflito horizontal os atos do Poder Executivo 

(decreto) representavam 57,6% das normas contestadas, os decretos do Executivo Federal 

representam apenas 4,5%. Já as medidas provisórias representam 9,1%. Agregando ambos os 

atos de exclusividade do Executivo, o total sobe para 13,6%, ainda muito abaixo do percentual 

que corresponde aos litígios entre Estados. Emendas Constitucionais aparecem com o mesmo 

percentual das medidas provisórias. Isso mostra que o Executivo Federal, embora use em 
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demasia as MPs, o foco dos ataques são os atos produzidos pelo Legislativo em conjunto com o 

Executivo66.  

 

Gráfico 17 Tipo de Norma Atacada 

 
Valores em percentuais (%)  
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 
Gráfico 18 Eficiência da Propositura 

 
Valores em percentuais (%)  
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

                                                 
66 Levando-se em consideração o Processo Legislativo, onde uma lei para ser promulgada necessita da sanção do 
Executivo (exceto Emendas Constitucionais).  
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Agregando-se os dois conflitos, essa é a primeira vez que há um pronunciamento material 

sobre o conflito federativo. O gráfico 18 também mostra que em apenas 9% das ações houve 

julgamento de mérito (4,5% procedente e 4,5% improcedente). Em relação ao julgamento 

formal, o percentual é de 36,3% (prejudicadas com 22,7 e não conhecidas/negado seguimento 

com 13,6 por cento). As que aguardam julgamento representam 54,5%, número muito superior 

às do conflito horizontal (36,4%) a as adins em geral (36,1%). De acordo com esses dados, 

quando a União é ré, o Supremo adota uma estratégia de não julgar.  

 
Gráfico 19 Eficiência na Defesa 

 
Valores em percentuais (%)  
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 
Os dados do gráfico 19 mostram que 100% das adins propostas contra o Presidente da 

República foram julgadas sem mérito, ou seja, os ministros analisaram apenas questões formais. 

Já o Presidente da República em conjunto com o Congresso Nacional tiveram 22,2% das ações 

com pronunciamento material (11,1% procedente e 11,1% improcedente), 11,1% com 

julgamento formal (prejudicada) e 66,7% (ver gráfico 3.3) aguardam julgamento. O CONFAZ 

teve um julgamento formal e uma adin aguarda julgamento.  
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A tabela 6 mostra uma tendência de o resultado final acompanhar o resultado liminar. 

 

Tabela 6 Tendência de Acompanhamento dos Resultados 

 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

Gráfico 20 Atuação dos Ministros 

 
Valores em percentuais (%) 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

O gráfico 20 mostra que os únicos ministros que julgaram o mérito da ação foram Carlos 

Velloso e Marco Aurélio, ambos indicados por Fernando Collor. A decisão do ministro Carlos 

Velloso ocorreu em 2004, já sob a gestão do PT. A decisão de Marco Aurélio foi em 1995, 

quando Fernando Henrique Cardoso era o Presidente. Os dados anda apontam que o Ministro 
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Carlos Ayres Britto juntamente com o Ministro Gilmar Mendes são os que possuem mais 

processos aguardando julgamento em matéria de conflito federativo vertical, respondendo por 

25% da categoria, cada um.  

Os dados do gráfico 20 diferenciam-se um pouco em relação ao conflito horizontal. Os 

dois ministros que mais acumulam processos a serem julgados foram nomeados recentemente. 

Entretanto, se levada em conta a média de julgamentos por ano (ver tabela 7) e a média de tempo 

em que uma adin demora para ser julgada (ver gráfico 21), os ministros Ainda estão na média. 

Entretanto, o ministro Celso de Mello, o mais antigo dentre os que estão com adins federativas 

(já que Sidney Sanches aposentou-se), possui duas ações sem pronunciamento. Juntos, os 

ministros Carlos Ayres Britto e Gilmar Mendes detem 50% das adins que aguardam julgamento 

no STF. Pela tabela 6, dos 7 ministros relatores de adins federativas, 4 foram indicados por Lula. 

A tabela 7 mostra os ministros que ainda possuem processos aguardando julgamento e o 

Presidente que os indicou: 

 

Tabela 7 Composição da Corte no Conflito Federativo Vertical 
Nº de 

Processos 

Ministro Indicação Presidencial67 Data de Ingresso 

no STF 

3 Carlos Ayres Britto Luiz Inácio Lula da Silva 2003 

3 Gilmar Mendes Fernando Henrique Cardoso 2002 

2 Celso de Mello José Sarney 1989 

1 Cezar Peluso Luiz Inácio Lula da Silva 2003 

1 Eros Grau Luiz Inácio Lula da Silva 2004 

1 Joaquim Barbosa Luiz Inácio Lula da Silva 2003 

1 Sidney Sanches68/Cezar 

Peluso 

José Sarney 1989 

Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

  
 
 
 
 
                                                 
67 Fonte: Site do Supremo Tribunal Federal, em: www.stf.jus.br.  
68 O ministro Sidney Sanches já não compõe mais a corte desde 2003, quando o ministro Cezar Peluso foi nomeado 
em seu lugar. Entretanto, no site do Supremo Tribunal Federal, a adin de nº 937 ainda consta Sanches como relator.  
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Gráfico 21 Evolução dos Julgamentos no Tempo 

 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

O gráfico 21 mostra que em 1994 e em 1998 houve um grande número de adins 

federativas julgadas. Entretanto, nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2006 não houve nenhum 

julgamento, sendo retomado em 2005 com uma ação julgada. Em 2007 a freqüência estabilizou e 

em 2008 não houve julgamento. Em relação às adins do conflito horizontal, o Supremo Tribunal 

Federal é bem mais lento em proferir suas decisões (ver gráfico 12).   

 
Gráfico 22 Tramitação  

Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 
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O gráfico 22 e a tabela 8 mostram que o tempo máximo de tramitação é de 6 anos, contra 

os 8 anos da tramitação do conflito horizontal (ver gráfico 13). Em relação às médias, embora a 

tramitação seja de 8 anos, no conflito horizontal as demandas levam em média 2,5 anos para 

serem julgadas (ver tabela 4). Já no conflito vertical, a média é de 3,1 anos. 

 

Tabela 8 Média em anos da tramitação do conflito vertical  

 N Minimum Maximum Mean 

tramitação 10 ,00 6,00 3,1000 

Valid N (listwise) 10    

Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (ww.stf.jus.br) 
 

A tabela 9 traz um mapeamento do conflito federativo vertical. O Rio de Janeiro foi o 

Estado que mais ingressou, com 4 adins seguido pelo Amazonas com 3, todas contra o 

Presidente da República, transformando-o no principal adversário jurídico da União na 

perspectiva vertical.  

 
Tabela 9 Mapeamento do Conflito Federativo Vertical 

 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 

 

 



100 
 

3.3 O Conflito Federativo em Análise Qualitativa 

A análise qualitativa foca as adins que tiveram julgamento material (procedente, 

procedente em parte ou improcedente) e as que estão aguardando julgamento. As que foram 

formalmente rejeitadas não entram na análise por não conter decisão de mérito, apenas são 

avaliados requisitos formais (apenas a adin nº 3818, que foi julgada prejudicada será comentada, 

por ser a única adin proposta pelo Presidente da República e que foi julgada desfavoravelmente a 

ele por um ministro por ele indicado).  A análise do mérito das adins esclarece um pouco mais 

sobre o comportamento do judiciário e dá mais subsídios para identificar o comportamento da 

Suprema Corte no conflito federativo brasileiro.  

 

3.3.1 Com Julgamento Material (Horizontal) 

Adin nº 1179 (Procedente) – Em 19 de dezembro de 1994 foi proposta ação onde o 

Governador de São Paulo (PMDB) argumentava que a Lei Estadual fluminense nº 2273 de 

27/06/1994, feria a Constituição Federal e a Lei Complementar 24/75 (lei do CONFAZ) por 

conceder incentivos fiscais a indústrias de seu território. À época o Rio de Janeiro era governado 

por Leonel Brizola (PDT). O relator foi o ministro Celso de Mello69, indicado por José Sarney 

(PMDB) em 1989, cujo partido comandava o Estado de São Paulo. Em janeiro de 1995 Mário 

Covas (PSDB) toma posse, como governador de São Paulo. O Rio de Janeiro tinha como 

governador a partir do mesmo mês Marcello Alencar, também do PSDB. Em 1995 a ação é 

julgada procedente, e São Paulo sai vencedor.  

Nesse caso, embora à época da propositura da ação o ministro-relator tivesse sido indicado 

por um aliado do Estado-requerente, o julgamento só se deu em período onde ambos os Estados 

eram governados por partidos aliados ao PMDB. A decisão foi puramente técnica uma vez que 

toda concessão de incentivos fiscais precisa de convênio firmado pelo CONFAZ.  

Adin nº 2439 (Procedente) – A ação foi proposta em abril de 2001, onde o Governador de 

São Paulo (PSDB) questionava Lei Estadual nº 1798/90 e Decreto 9115/98 do Mato Grosso do 

Sul (PT), por conceder incentivos fiscais. O ministro-relator Ilmar Galvão (indicado por 

Fernando Collor) aceitou os argumentos do Governador de São Paulo em novembro de 2002. 

Nesse caso, o PT (à época adversário de Collor, mas com Lula já recém eleito presidente) perdeu 

                                                 
69 O site do supremo indica que o relator foi o ministro Carlos Velloso. Entretanto, na ementa da decisão consta o 
ministro Celso de Mello.  
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a ação. Analisando-se a norma contestada e a decisão proferida, embora o ministro tenha sido 

indicado por partido adversário ao do governador do Estado perdedor, não se identifica nenhuma 

conotação política.  

 

3.3.2 Aguardando Julgamento (Horizontal) 

Adin nº 2352 – A ação proposta em 2000 por Minas Gerais (então PMDB) contra o 

Espírito Santo (então PSDB) contesta o crédito presumido concedido pelo Decreto 153/2000. Em 

2000 o ministro Celso de Mello (indicado por Sarney – PMDB) concedeu liminar em favor de 

Minas Gerais. O atual ministro-relator é Menezes Direito (indicado pelo Presidente Lula-PT) que 

substituiu em 5/09/2007 o ministro Sepúlveda Pertence (indicado por José Sarney-PMDB). 

Atualmente, Minas está sob controle do PSDB e o Espírito Santo, do PMDB. Há 9 anos no 

Supremo, a demanda contesta incentivos fiscais. Nesse caso, o ministro-relator atual, que foi 

indicado pelo PT ainda não julgou causa cujo réu é de partido aliado.  

Adin nº 2376 – Proposta em 15/12/2000, Minas Gerais (então PMDB) questiona o Rio de 

Janeiro (então PDT) sobre a constitucionalidade de desonerações do ICMS relativas a operações 

internas de importação de insumos. Em 15/03/2001, o ministro Nelson Jobim (indicado por 

Fernando Henrique - PSDB) defere o pedido liminar, favorecendo Minas, em época que o 

PMDB e PSDB eram aliados. O atual ministro-relator Marco Aurélio (indicado por Fernando 

Collor – PRN) ainda não julgou a ação onde hoje Minas é comandado pelo PSDB e o Rio pelo 

PMDB. Mais um Estado demandado, comandando pelo PMDB, aguarda há 9 anos o julgamento 

do mérito.  

Adin nº 3588 – Distribuída em setembro de 2005 versa sobre incentivos fiscais concedidos 

pelo Rio Grande do Norte (ainda hoje PSB), que o Paraná (ainda hoje PMDB) contesta. O 

ministro relator Menezes Direito (indicado por Lula – PT) ainda não julgou a ação, nem se 

manifestou sobre o pedido liminar. Esse é um caso onde dois partidos da base aliada do atual 

governo estão litigando. O comportamento é o de não interferir, abstendo-se de julgar.  

Adin nº 3616 – Em novembro de 2005, o Paraná (ainda hoje PMDB) contesta isenções do 

ICMS concedidas por São Paulo (ainda hoje PSDB). Celso de Mello (indicado por Sarney – 

PMDB) não julgou a ação nem se manifestou sobre a liminar. Esse caso contradiz os casos 

anteriores, pois o Paraná é governado por partido aliado e o processo encontra-se sem 

julgamento.   
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Adin nº 3664 – Paraná (PMDB) contestou em fevereiro de 2006 redução de alíquota do 

ICMS concedida pelo Rio de Janeiro (até dez/2006 sob o comando do PSB, hoje administrado 

pelo PMDB). Cezar Peluso (indicado por Lula – PT) ainda não se manifestou nem sobre a 

liminar nem sobre o mérito. Nesse caso ambos os partidos são da base aliada, sugerindo uma 

estratégia de não-envolvimento da Suprema Corte.  

Adin nº3692 – O Distrito Federal (DEM) contestou em março de 2006 (à época sob 

comando do PMDB) incentivos fiscais concedidos por São Paulo (à época e atualmente sob 

comando do PSDB). A ministra Carmen Lúcia (indicada por Lula-PT) ainda não se pronunciou. 

Nesse caso, ambos os partidos são da oposição e o Supremo não interferiu.  

Adin nº 3794 – Em setembro de 2006, o Paraná (PMDB, desde 2002) contesta do Mato 

Grosso do Sul (PT até 1/01/2007, atualmente PMDB), concessão de incentivo fiscal. Sem pedido 

liminar, o mérito aguarda pronunciamento do ministro-relator Joaquim Barbosa (indicado por 

Lula-PT). Mais um caso onde há litígio dentro da base aliada.   

Adin nº 3935 – O Estado do Amazonas (PMDB) em agosto de 2007 contestou redução de 

alíquota por Lei Estadual do Estado de São Paulo (PSDB). A ministra-relatora Carmen Lúcia, 

indicada por Lula-PT, não se manifestou nem sobre a liminar nem sobre o mérito. Esse caso 

sugere uma estratégia de não-envolvimento, apesar de a ação ser recente, devido à não 

manifestação do pedido liminar, cujo um dos requisitos é a urgência da manifestação do 

Judiciário. 

Adin nº 3936 – Em agosto de 2007, o Estado do Amazonas (PMDB) propôs adin contra o 

Paraná, também do PMDB, por concessão de incentivos fiscais. A ministra Ellen Gracie, 

indicada por Fernando Henrique Cardoso, cujo partido é atualmente adversário do PMDB no 

plano nacional, deferiu a liminar. Esse caso mostra um comportamento adequado ao deferir a 

liminar, que tem natureza de urgência. O fato de ainda não ser julgada, nesse caso, é indicado 

pelo tempo em que está sob análise do Judiciário: apenas 2 anos.  

Adin nº 3984 – Nessa ação, o Estado do Paraná (PMDB) litiga com Santa Catarina, 

também do PMDB. Desde novembro de 2007 não há pronunciamento (nem em relação à 

liminar) do ministro Eros Grau, que fora indicado por Lula em 2004.  

Adin nº 4152 – A mais recente das ações federativas horizontais, proposta em agosto de 

2008, onde litigam Paraná (PMDB) e São Paulo (PSDB), sobre concessão de incentivos fiscais, 
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ainda aguarda julgamento da liminar e do mérito por parte do ministro Cezar Peluso, indicado 

por Lula-PT.   

 

Tabela 10 Quadro Analítico Horizontal 
AD Caso nº Adin nº ER (P) Er (P) Situação M AC 

2000 1 1179 SP (PSDB) RJ (PSDB) JMP Sarney Técnico

2001 2 2439 SP (PSDB) MS (PT) JMP Collor Técnico

2000 3 2352 MG (PSDB) ES (PMDB) AJ Sarney Político

2000 4 2376 MG (PSDB) RJ (PMDB) AJ Collor Político

2005 5 3588 RN (PSB) PR (PMDB) AJ Lula Político

2005 6 3616 PR (PMDB) SP (PSDB) AJ Sarney Técnico

2006 7 3664 PR (PMDB) RJ (PMDB) AJ Lula Político

2006 8 3692 DF (DEM) SP (PSDB) AJ Lula Político

2006 9 3794 PR(PMDB) MS (PMDB) AJ Lula Político

2007 10 3935 AM (PMDB) SP (PSDB) AJ Lula Técnico

2007 11 3936 AM (PMDB)* PR (PMDB) AJ FHC Técnico

2007 12 3984 PR (PMDB)  SC (PMDB) AJ Lula Político

2008 13 4152 PR (PMDB) SP (PSDB) AJ Lula Técnico

Elaboração do autor. 
AD = Ano de Distribuição  
ER = Estado Requerente 
(P) = Partido Político do Governador Hoje nos casos de AJ, e o da época do julgamento nos casos de JMP 
Er = Estado Requerido 
M = Presidente que indicou o Ministro 
JMP = Decisão com Julgamento de Mérito Procedente 
AJ = Aguardando Julgamento 
AC = Aparência do Comportamento da Suprema Corte 
* = Com deferimento da liminar 

 

A tabela 10 mostra que há um comportamento em não interferir politicamente quando os 

Estados envolvidos são réus, governados por partidos aliados ao do Presidente que indicou o 

Ministro relator e são processados por Estados governados pela oposição (casos 3 e 4). Esse tipo 

de situação está representado pela figura 6, onde DO significa que o Estado requerente é 

oposição, dA significa que o Estado requerido é aliado e NIP conota não interfere politicamente.  
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Figura 6 Oposição x Aliados 

 

 

 Os dados também mostram que quando ambos os litigantes são da situação (casos 5, 9, 

11 e 12) ou da oposição (caso 8), o comportamento também é o de não interferir politicamente, 

configurando as figuras 7 e 8. 

 

Figura 7 Situação x Situação 

 

 

Figura 8 Oposição x Oposição 

 

 

Já nos litígios onde o Estado demandante é aliado e o demandado é oposição (casos 6, 10 

e 13), o comportamento é o de não interferir tecnicamente (NIT). Mesmo com pouco tempo de 

propositura, o comportamento pode ser medido pela não apreciação do pedido liminar. A figura 

9 ilustra o argumento.  

 

Figura 9 Situação x Oposição 

 

 

3.3.3 Com Julgamento Material (Vertical) 

Adin nº 1758 (Procedente) – Em fevereiro de 1998, o Estado de Pernambuco (PMDB) 

ingressou com ação contra a União Federal (PSDB), alegando que a União feriu o princípio da 

imunidade tributária recíproca. A data da distribuição é de 1998, e no site do STF não consta a 

data de entrada. A adin foi proposta pelo Governador Miguel Arraes (PSB) em 30 de dezembro 

de 1997, seu penúltimo dia como administrador do Estado. A liminar foi deferida em parte, e em 

novembro de 2004 foi julgada procedente. Durante maior parte do julgamento (1998 a 2002) 

Pernambuco era aliado político do Governo Federal, cujo Vice-Presidente era Marco Maciel 

(PFL, hoje DEM). À data do julgamento, com o PT já no poder, Pernambuco (já no segundo 

mandato de Jarbas Vasconcelos – PMDB) era oposição forte ao Governo Central. Nesse sentido, 
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o ministro-relator Carlos Velloso (indicado por Fernando Collor70 – PRN) julgou procedente a 

ação.  

Adin nº 600 (Improcedente) – Dentro do conflito federativo (tanto horizontal como 

vertical) essa é a única adin onde há um pronunciamento de mérito negativo. Em outubro de 

1991, o Estado de Minas Gerais (PRS) ingressou com ação direta de inconstitucionalidade contra 

a União (PRN) em face da Lei Complementar 65/91, alegando vício formal (processo legislativo) 

e vício material (anulação do crédito para mercadorias utilizadas como matéria-prima). A liminar 

foi deferida parcialmente e em 1995, quando Minas Gerais e a União eram governados pelo 

mesmo partido, o PSDB, o pedido principal foi julgado improcedente, onde o ministro-relator foi 

Marco Aurélio, indicado por Fernando Collor.   

 

3.3.4 Com Julgamento Formal (Vertical) 

Adin nº 3818 – Essa é a única adin de todas as 4279 até hoje propostas em que o 

Presidente da República utilizou o controle concentrado de constitucionalidade. Em novembro de 

2006, o Presidente ingressou com a ação contra o Espírito Santo (PSB) por questões relativas ao 

ICMS daquele Estado, cuja regulação pela Lei Estadual atacada deveria ter sido feita por Lei 

Federal. O ministro Carlos Britto (indicado por Lula), monocraticamente julgou prejudicadas a 

liminar e a ação. A primeira impressão que esse caso dá, é a de que o Presidente da República 

sofreu um revés do ministro que ele próprio indicou. Entretanto, o julgamento não foi de mérito 

mas sim formal.  

 

3.3.5 Aguardando Julgamento (Vertical) 

Adin nº 763 – Em 1992, o Estado de São Paulo (à época sob o comando do PMDB) 

ingressou contra a União (ainda PRN)71, questionando a cobrança de um novo tipo de 

contribuição social através de lei ordinária, o que pela Constituição deveria se dar por Lei 

Complementar. A liminar foi indeferida e até hoje a ação aguarda julgamento. O atual ministro-

relator Joaquim Barbosa, indicado por Lula-PT, não se pronunciou sobre o mérito. Nesse caso, 

mesmo São Paulo sendo governador pela oposição, o Supremo não age.  

                                                 
70 Em 2004, o Presidente Lula ainda considerava o ex-presidente e hoje senador Fernando Collor um adversário 
político.  
71 Devido ao impeachment do presidente Fernando Collor, o vice-presidente Itamar Franco (PMDB) só assumiu em 
2 de outubro de 1992.  
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Adin nº 875 – Os governadores dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 

Catarina, em maio de 1993 governados por PDT, PMDB e PFL, respectivamente, ingressaram 

contra a União (PMDB) questionando o anexo único da Lei Complementar 62/89 (que estabelece 

as alíquotas às quais cada Estado tem direito em relação ao Fundo de Participação dos Estados). 

Em 2002 o processo foi retirado de pauta devido à aposentadoria do relator, de acordo com o site 

do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro-relator Gilmar Mendes, indicado por 

FHC/PSDB, ainda não se pronunciou sobre a ação ingressada pelos Estados que hoje são 

governados pelo PSDB (RS), PMDB (PR e SC).  

Adin nº 937 – O Estado da Bahia (PFL) em 1993 questionou a União (PMDB), que à 

época eram governados por partidos aliados, sobre a lei do IPMF (Imposto Provisório Sobre 

Movimentação Financeira). A liminar foi prejudicada. No site do STF ainda consta como relator 

o ministro Sidney Sanches, que fora substituído em função de sua aposentadoria por Cezar 

Peluso em 2003. Tanto a Bahia quanto a União, hoje são governadas pelo mesmo partido, o PT.   

Adin nº 2250 – Em agosto de 2000, o governador do Estado de Minas Gerais (então 

PMDB, hoje PSDB) contestou em face da União (à época PSDB, hoje PT) os artigos 35 e 51 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje Minas Gerais, comandado pelo PSDB ainda aguarda o 

julgamento da ação contra a União, governada pelo rival PT, cuja relatoria é do ministro Carlos 

Britto, indicado por Lula-PT.  

Adin nº 2641 – Em 2002, o governador do Estado do Rio de Janeiro (PDT, hoje PMDB) 

ingressou com ação, contestando a regulamentação de custas processuais por lei federal, contra a 

União (PSDB, hoje PT). O site indica retirada de pauta por indicação do relator (ministro Eros 

Grau, indicado por Lula-PT).  

Adin nº 2727 – Em setembro de 2002, o Governador do Mato Grosso do Sul (à época sob 

comando do PT e hoje sob o do PMDB) ingressou com adin contra a União (PSDB, hoje PT) 

questionando os critérios de distribuição das cotas do Fundo de Participação dos Estados (Lei 

Complementar nº 62/89). Até hoje o ministro Gilmar Mendes (indicado por FHC-PSDB) não se 

pronunciou sobre a liminar e o pedido principal.  

Adin nº 3243 – Em junho de 2004 foi a vez de o Governador do Mato Grosso (PPS) litigar 

contra a União (PT) por causa da LC 62/89, alegando que a referida lei “não cumpre sua função 

social ao não promover o equilíbrio sócio-econômico entre os Estados, sendo certo que ao não 

conferir efetividade ao dispositivo constitucional elencado, a referida Lei Complementar torna-se 
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incompatível verticalmente com a Lex Fundamentalis [...]”72. Mais uma ação contestando os 

mecanismos do FPE e novamente Gilmar Mendes é o relator. O processo aguarda julgamento, 

inclusive da liminar.   

Adin nº 3651 – O Governador do Estado de Alagoas (PSB no ato da propositura, PSDB 

hoje) ingressou em fevereiro de 2006 contra o Conselho Nacional de Política Fazendária – 

CONFAZ73 contra um convênio desse colegiado. O ministro Cezar Peluso, indicado por Lula em 

2003 não se pronunciou sobre a liminar nem sobre o mérito.  

Adin nº 3800 – Em setembro de 2006, o Governador do Estado da Paraíba (PSDB, hoje 

PMDB74) ingressou com ação contra o CONFAZ. O ministro Carlos Britto, indicado por Lula 

permanece inerte inclusive sobre a liminar.  

Adin nº 3837 – Em janeiro de 2007, o Governador do Mato Grosso do Sul (PMDB) 

ingressou com ação contra a União (PT) e os Estados da Paraíba (então PSDB, hoje PMDB) e do 

Paraná (PMDB) por questões relativas às transferências do ICMS para os municípios. Como a 

ação é recente, é plausível que ainda não tenha sido julgada. Entretanto, a liminar que é urgente 

ainda não foi apreciada pelo ministro Celso de Mello, indicado por Sarney-PMDB. Praticamente 

todos os atores envolvidos (exceto a União) são do PMDB. Isso mostra que o fato de 

pertencerem a um mesmo partido não evita o litígio.  

Adin nº 3929 – O Governador do Estado de São Paulo (PSDB) entrou em agosto de 2007 

com ação contra o Senado Federal por conta da Resolução nº 7/2007. Tanto a liminar quanto o 

mérito da ação não foram apreciados pelo ministro Celso de Mello.  

A tabela 11 mostra que há um comportamento em não interferir politicamente quando a 

União é ré (requerida) nas adins que aguardam julgamento (AJ), independentemente de qual seja 

o partido do demandante e independente quem indicou o ministro relator.  A única exceção é o 

comportamento técnico em relação à adin nº 1758, proposta por Pernambuco onde o pedido foi 

procedente. A dinâmica no comportamento do Supremo no conflito federativo vertical é um 

pouco diferente em relação ao horizontal. O fato de o Estado demandante ser de partido aliado 

ou não do Presidente que indicou o ministro, não pesa. A União parece estar imune.  

 

                                                 
72 Trecho retirado da petição inicial da adin nº 3243 publicada no site www.stf.jus.br. 
73 Órgão da União vinculado ao Ministério da Fazenda. 
74 O Governador Cássio Cunha Lima do PSDB foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, assumindo governo o 
então Senador e segundo colocado nas eleições Ney Maranhão.  
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Tabela 11 Quadro Analítico Vertical 
AD Caso nº Adin nº MFR (P) MFr (P) Situação M AC 

1998 1 1758 PE (PMDB) União (PT) JMP Collor Técnico 

1991 2 600 MG (PSDB) União (PSDB) JMI Collor Técnico 

2006 3 3818 União (PT) ES (PSB) SJM Lula Técnico 

1992 4 763 SP (PSDB) União (PT) AJ Lula Político 

1993 5 875 RS (PSDB), 

PR e SC 

(PMDB) 

União (PT) AJ FHC Político 

1993 6 937 BA (PT) União (PT) AJ Lula Político 

2000 7 2250 MG (PSDB) União (PT) AJ Lula Político 

2002 8 2641 RJ (PMDB) União (PT) AJ Lula Político 

2002 9 2727 MS (PMDB) União (PT) AJ FHC Técnico 

2004 10 3243 MT (PPS)  União (PT) AJ FHC Político 

2006 11 3651 AL (PSDB) União (PT) AJ Lula Político 

2006 12 3800 PB (PMDB) União (PT) AJ Lula Político 

2007 13 3837 MS (PMDB) União (PT), PB 

(PMDB), PR 

(PMDB) 

AJ Sarney Político 

2007 14 3929 SP (PSDB) Senado Federal 

(PMDB) 

AJ Sarney Político 

Elaboração do autor. 
AD = Ano de Distribuição  
MFR = Membro Federativo Requerente 
(P) = Partido Político do Governador 
MFr = Membro Federativo Requerido 
M = Presidente que indicou o Ministro 
JMP = Decisão com Julgamento de Mérito Procedente 
JMI = Decisão com Julgamento de Mérito Procedente 
SM = Sem Julgamento de Mérito 
AJ = Aguardando Julgamento 
AC = Aparência do Comportamento da Suprema Corte 
* = Com deferimento da liminar 

 

O esquema da figura 10 corresponde ao caso 10, onde MA significa ministro aliado ao 

governo vigente. 
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Figura 10 Aliado x Oposição 

 

 

O esquema da figura 11 corresponde aos casos 3, 6, 8, 9 e 12.  

 

Figura 11 Aliado x Aliado 

 

Já os casos 4, 7, 11, 13 e 14 se encaixam no esquema da figura 12. 

 

Figura 12 Oposição x Aliado 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos maiores problemas do federalismo fiscal contemporaneamente é a tentativa de 

equilibrar três fatores: receitas próprias, transferências intergovernamentais e as necessidades de 

gasto público. Tal equilíbrio vem sido discutido nas literaturas política e econômica começando 

por Riker (1969) seguido por Ter-Minassian (1997), Bird e Vaillancourt (2006), Rodden e 

Wibbels (2002), Rodden (2003 e 2006), Filippov et al (2004), Ferejohn e Weingast (1997) 

também exploraram a questão fiscal através da competição em sistemas federais.  

  Em relação ao federalismo fiscal brasileiro, as contribuições de Souza (1998 e 2005), 

Rezende e Oliveira (2003), Arretche e Rodden (2004), Arretche (2005), Limongi e Figueiredo 

(2005), Prado (2006) e Samuels (2006), foram precisas ao demonstrar que o federalismo fiscal 

brasileiro, apesar das reformas federativas apontadas por Regis (2008) ainda não atingiu o 

equilíbrio apontado pela literatura como essencial para se ter um ambiente cooperativo. Rodden 

(2006) mostrou que as transferências intergovernamentais no Brasil não estão obtendo êxito em 

combater as desigualdades interestaduais (figura 1). 

A força dos governadores, apelidados por Abrúcio (2002) como “barões da federação” 

criou incentivos para que os Estados elaborassem suas próprias políticas de incentivos fiscais à 

revelia da Lei Complementar nº 24 de 1975, posteriormente recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988. Mesmo após a estabilização monetária via Plano Real, privatização dos bancos 

estaduais, refinanciamento das dívidas das unidades subnacionais e da imposição de rígidos 

controles orçamentários pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os Estados continuaram com suas 

políticas tributárias individuais, principalmente após a perda de poder com as reformas 

institucionais que deram origem a um novo federalismo, detalhado por Regis (2006 e 2008).  

Com a perda do poder de barganha pelos chefes das unidades subnacionais, houve um 

aumento dos incentivos por políticas de incentivos fiscais, gerando um conflito federativo entre 

os Estados e entre eles e a União Federal, pois no jogo federativo quando não há cooperação e as 

unidades subnacionais tendem a ganhar isoladamente, o conjunto tende a perder. Por isso, após a 

Constituição de 1988 e a criação do controle concentrado de constitucionalidade, os Estados que 

se sentiram prejudicados com as políticas individualistas das demais Unidades Federativas, 

criaram uma arena de conflito no âmbito do Supremo Tribunal Federal através das Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade, na tentativa de anular as leis e atos normativos relativos às políticas 
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tributárias nocivas ao federalismo brasileiro. A questão então é: Como tem se comportado o 

Supremo Tribunal Federal diante de um conflito onde os atores envolvidos possuem pesos 

diferenciados? De um lado, no conflito horizontal, como o Supremo age quando estão em jogo 

apenas os interesses das unidades subnacionais?  E do ponto de vista vertical, onde os interesses 

da União estão em jogo e ela é gerida por quem indicou os membros da Suprema Corte que têm 

atuado no conflito federativo? Há diferença entre os dois cenários? O Judiciário Central é nocivo 

ou contribui para o federalismo? 

Os estudos comparados de Koopmans (2003), Hirschl (2005) mostraram que após 

grandes crises sociais e institucionais, houve o surgimento e fortalecimento de um fenômeno 

político chamado de constitucionalismo, onde a regra majoritária e a supremacia da vontade 

popular dão lugar à supremacia da constituição. A Lei Maior defendida por Kelsen (2003) seria a 

base do sistema jurídico da qual surgiriam todas as demais normas, sendo a constituição a norma 

“fundante” de todo o ordenamento jurídico. Com o fortalecimento do constitucionalismo, houve 

um deslocamento do poder decisório, deixando de lado a supremacia da vontade popular via 

parlamento, baseado no modelo britânico cujo Judiciário é fraco segundo Lijphart (2003), 

aumentando, portanto, a participação dos juízes na formulação de políticas.  

Com o aumento da atuação do Judiciário na arena decisória, surgiu nos Estados Unidos o 

mecanismo da revisão judicial dos atos do Executivo, cujo marco histórico foi o caso Marbury 

vs. Madison. No modelo americano, baseado na common law, a discricionariedade da qual 

dispõem os juízes cria um ambiente mais susceptível a influências políticas devido ao fato de o 

Judiciário Central ser indicado pelo Presidente da República, que tende a nomear companheiros 

do próprio partido. Os estudos de Baum (1987 e 2001), Ackerman (2000), Murphy et al (2002),  

Epstein e Walker (2007) e Taylor (2007 e 2008) foram fundamentais para evidenciar que o 

Judiciário é um ator importante na arena decisória, mas não um veto player (MELO in MELO e 

SÁEZ, 2007).  

Após o fortalecimento do constitucionalismo, gerando o deslocamento do poder decisório 

através da revisão judicial, Helmke (2005) levantou um ponto fulcral em relação à atuação do 

Judiciário: a questão da independência da Suprema Corte. A análise voltada para estudos de caso 

da América do Sul mostrou que a independência é importante, porém não determina o 

comportamento dos juízes, que agem de acordo com a lógica da deserção. O modelo de Ferejohn 

e Weingast (1992) não tem força explicativa para os países sulamericanos, assim como, os 
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próprios modelos de Helmke também não têm força explicativa para o caso do Judiciário 

brasileiro. 

A análise de Halberstam (WHITTINGTON et al, 2008) sobre o comportamento do 

Judiciário Central no sistema federativo sugere que a sua atuação pode ser tanto definidora 

(LENAERTS, 1990) quando nociva (THAYER, 1983; WECHSLER, 1954; DAHL, 1957; 

CHOPER, 1980; THUSNET, 1999). O argumento de Halberstam é que sistemas federativos 

verticais protegem mais os interesses dos Estados.  

O modelo institucional brasileiro, baseado no direito positivo (civil law) não permite que 

os juízes hajam com a mesma discricionariedade do modelo consuetudinário (common law). A 

própria Constituição Federal de 1988 proíbe que os membros do Supremo Tribunal Federal 

possuam vinculação partidária. Como nos modelos consuetudinário os princípios são construídos 

com base no caso concreto, no modelo positivista os princípios explícitos estão expressamente 

consagrados na Lei Maior, permitindo aos juízes apenas a interpretação constitucional dos 

princípios implícitos. Werneck Vianna (1997) mostrou que os governadores tendem a 

judicializar os conflitos sobre a federação, o que ficou evidenciado pelo banco de dados mais 

amplo, que engloba todas as adins.  

Nesse ambiente, como evidenciado pelas estatísticas descritivas o Judiciário brasileiro, 

dentro do controle concentrado de constitucionalidade sobre as ações federativas, se comporta de 

forma um pouco diferente das análises já estudadas. O argumento de Carvalho (2006 e 2007) de 

que o Supremo aumentou seu ativismo judicial de forma não positiva, ao não julgar as adins, 

adotando uma estratégia de não se envolver no conflito é robusto neste trabalho.  

De acordo com os dados, no conflito horizontal o Estado do Paraná aparece como o que 

mais demandou adins, enquanto que São Paulo foi o mais demandado. Ambos litigam em sete 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade, transformando o eixo Sul-Sudeste como núcleo do 

conflito horizontal. São Paulo também figura como o Estado com maior eficiência com 40% das 

ações propostas julgadas procedentes. Em relação à estratégia de não interferir na briga política, 

36,4% das adins estão aguardando julgamento no conflito federativo horizontal, cujos ministros 

apontados pelo governo atual representam 62,5%. A análise qualitativa mostra que das duas 

adins julgadas procedentes, ambas foram relatadas por ministros indicados por partido não aliado 

ao do governador do Estado demandante à época do julgamento. Nesse caso, pode-se dizer que a 

decisão foi técnica. Entretanto, em relação os 36,4% das adins que aguardam julgamento, o 
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Supremo, aparentemente, tem um comportamento de não interferir politicamente (quando os 

partidos de ambos os litigantes são da oposição ou da base aliada ao partido que indicou o 

ministro relator, ou quando o Estado demandado é governado por partido aliado). Outra questão 

é a de que o Supremo não interfere tecnicamente quando o Estado demandante é aliado e o 

demandado é oposição. 

Em relação ao conflito vertical, onde a União é ré, só houve dois julgamento de mérito: 

um procedente e outro improcedente. Nos demais casos houve julgamento sem mérito ou negado 

seguimento (36,3%). As que aguardam julgamento representam 54,5%. Logo, o Supremo 

Tribunal Federal tem se comportado de maneira a não interferir na disputa federativa. Esse 

comportamento é diferente no plano horizontal onde o STF não se pronuncia em 36,4% em 

relação ao plano vertical onde essa percentagem é de 54,5 pontos percentuais. O que leva a crer é 

que, quando os interesses da União estão mais evidentes (quando figura no pólo passivo do 

litígio), o Supremo interfere menos ainda. Assim, o STF prefere manter o status quo do 

federalismo brasileiro, não atuando de forma a prejudicá-lo nem de melhorá-lo, procurando 

assumir uma posição neutra, dando indícios de um ativismo judicial negativo, no sentido de não 

agir.  
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ANEXOS 

 
Tabela 12 Atuação dos Ministros 

 
Elaboração do Autor. Fonte: Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br) 


