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Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis

Qual a relação entre democracia, federalismo e nacionalismo?
Federalismo é tanto uma técnica de administração quanto uma técnica de divisão e contenção de poder. De administração na medida em que instâncias de governo mais próximas do cidadão
têm autonomia para tomar decisões. A proximidade permite identificar mais facilmente as demandas e
fiscalizar as ações do governo. Ao mesmo tempo que envolve descentralização, o federalismo é também
centralização, possibilitando que ações governamentais que exigem escalas maiores e apresentem externalidades relevantes sejam executadas por esferas centrais.
Nos termos de Tocqueville, o federalismo reúne as vantagens de ser pequeno, ao permitir
que a diversidade local floresça, e de ser grande: “A União é livre e feliz e respeitada como uma grande.”
O federalismo estimula a democracia, portanto, na medida em que permite que as escolhas
locais sejam observadas, na clássica fórmula democrática rule by the people, e também porque é técnica
de contenção do poder, de poder contendo poder, na clássica acepção de Montesquieu, uma vez que a
fonte de poder do governo central é a mesma dos governos regionais, isto é, se origina diretamente do
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povo. Assim, tanto os excessos dos governos regionais podem ser contidos pelo governo central, quando
valores nacionais forem violados (democracia, separação de poderes, respeito aos direitos fundamentais
etc.), quanto se limita o poder do governo central, que não é o governo total, apenas tem competências
próprias, preestabelecidas na Constituição Federal.
O nacionalismo, por sua vez, no melhor sentido da palavra, qual seja, aquele em que se
valorizam a cultura e a identidade nacionais, sem implicar isolamento e preconceito contra outros
povos e culturas, é também beneficiado pelo federalismo, na medida em que o respeito às diferenças,
dentro de um mesmo país, é um valor essencial a essa forma de Estado. Valoriza-se o local, sem desconhecer e desprestigiar o nacional e o universal.
Em seu entendimento, qual a diferença fundamental entre um
sistema democrático federativo e um sistema não democrático com
características federativas? Qual o sistema atual de nosso país?
Há muitos países que são federativos apenas na nomenclatura. A essência do federalismo,
que é a repartição constitucional de competências entre os vários níveis de governo, não se observa na
prática em muitos lugares. Se olharmos na história brasileira, por exemplo, as ditaduras enfraqueceram
enormemente o federalismo. O poder central poderia nomear interventores nos Estados, como o fizeram
em várias ocasiões, tanto na Ditadura Vargas quanto na de 1964. O âmbito de autonomia dos governos
regionais era muito limitado, portanto, muito mais uma “concessão” do poder central do que uma repartição decorrente de divisão de atribuições. Medidas dos Estados que desagradassem ao poder central não
eram aceitas. Tratava-se de um falso federalismo, portanto, um Estado unitário, na essência.
Claro que no mundo real há muitas nuances. Em um sistema federativo plenamente democrático, as competências são repartidas, pode haver cooperação por meio de competências concorrentes.
Há menos ou mais repartição de competências e de recursos financeiros. É claro que se as competências
e os recursos são muito centralizados boa parte das vantagens do federalismo, das características que o
tornam uma forma de Estado tão engenhosa, se perdem.
No caso do Brasil, há muito há crítica de que o país tem muito de Estado unitário, uma vez
que as competências legislativas e os recursos financeiros são muito centralizados. Em minha visão, considerar o Brasil um Estado unitário na prática é um exagero. Os Estados e Municípios têm ampla autonomia
para escolher seus dirigentes, para administrar seus orçamentos e tomar suas decisões administrativas e
políticas. A administração da pandemia da COVID-19 foi um exemplo bem eloquente dessa autonomia.
Enquanto o Governo Federal defendia um ambiente de normalidade no funcionamento da economia, defendendo a tese de que a “imunidade de rebanho” seria o caminho, muitos Estados fecharam os estabelecimentos, decretaram lockdowns, entre outras medidas restritivas, revelando a ausência de hierarquia na
federação brasileira, o que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões.
Penso que o Brasil se beneficiaria de mais descentralização. Seria um aperfeiçoamento do
federalismo brasileiro a reconfiguração das competências legislativas, permitindo mais experimentalismos institucionais, inseridas obviamente, na moldura constitucional brasileira, preservando seus princípios e valores. A reprodução obrigatória de regras aplicáveis à União, de forma automática, acrítica,
invocando o princípio da simetria constitucional é um equívoco que tem trazido perdas substanciais
para o princípio democrática e para a evolução institucional brasileira.
Há federações cujo propósito inicial é o de “unir” [come together]
e aquelas cujo objetivo é o de “manter a união” [hold together].
Qual a distinção entre ambas e qual o nosso modelo atual?
A origem do federalismo é muitas vezes mencionada como causa para uma maior ou menor
descentralização. As federações que se originaram de Estados unitários, como é o caso brasileiro, em
que a Constituição de 1891 adotou a mesma fórmula da Constituição dos Estados Unidos da América,
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são tidas como mais centralizadas. É que, enquanto no Brasil vivíamos um Estado unitário, com as províncias funcionando como meros departamentos do Governo Federal, os Estados Unidos se formaram
pela união das 13 ex-colônias britânicas, que viviam, desde a independência, em 1776, sob a forma de
confederação, sem um governo central. Quando, posteriormente, se uniram em federação já estavam
habituadas a viverem por conta própria. Uniram-se para obter as vantagens da união, do ponto de vista
econômico e militar, mas não quiseram abrir mão da força da autonomia. Daí que preservaram competências legislativas as mais diversas nos Estados.
É claro que a evolução histórica vai alterando muita coisa. No século XX, houve muita
centralização mesmo nos Estados Unidos, principalmente durante e após a Segunda Grande Guerra.
Não sem muitas resistências e conflitos, com forte oposição da Suprema Corte americana, que acabou
por se conformar após as ameaças de intervenção do Presidente Roosevelt, que implementou um ambicioso plano econômico (New Deal), que implicou grande intervenção do governo federal na economia e
protagonismo em relação aos Estados. Essa tensão persiste até hoje. Quando o então Presidente Obama
implementou o chamado “Obamacare”, basicamente um pacote de assistência de saúde para os mais
carentes, implementado pelos Estados, mas com recursos federais, houve forte oposição de que feriria o
federalismo, de que o governo central estaria a invadir competências dos Estados. A Suprema Corte invalidou parte do “Obamacare”, exatamente quando este praticamente obrigava os Estados a aderirem, uma
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vez que aqueles que não o fizessem perderiam as transferências federais para a saúde que já recebiam
antes. Essa cláusula foi considerada inconstitucional.
E onde entra o nacionalismo no federalismo democrático?
O nacionalismo, no melhor sentido da palavra, isto é, o de valorizar a cultura, a identidade,
o passado comum, pode ser muito favorecido pelo federalismo, na medida em que ele também representa uma técnica de coesão nacional, ao estimular e criar mecanismos de convivência de pessoas e grupos
diferentes em uma mesma nação. A possibilidade de diferentes grupos conviverem respeitando as especificidades locais e regionais é um antídoto contra movimentos de secessão.
A seu ver, nossa democracia encontra-se em risco? Qual a
sua avaliação a respeito dos tempos atuais?
A democracia americana é muito mais sólida, muito mais consolidada do que a brasileira.
Lá nunca houve ditaduras. O Brasil, ao contrário, conviveu com duas ditaduras no século XX. Nos EUA,
no discurso de posse, o Presidente Biden afirmou que a democracia havia prevalecido, mas ela era frágil.
O ex-Presidente Obama foi na mesma direção. Se há risco nos Estados Unidos, muito mais aqui obviamente no Brasil. É preciso muita vigilância, muita atenção dos defensores da democracia para que não
embarquemos em novas aventuras autoritárias. Seria um tremendo erro. As instituições têm prevalecido
até aqui, mas as tensões são cada vez maiores e mais evidentes.
O senhor, como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pode
avaliar em que medida a Corte de Contas contribui para a democracia?
Ao buscar assegurar o melhor uso para os recursos públicos e o estrito cumprimento do que
foi autorizado no orçamento, os Tribunais de Contas são instituições que buscam preservar o interesse
do povo, do eleitor. Quem administra recurso que não é seu, mas de toda população, tem o dever de
prestar contas. Não por acaso, a Constituição Federal elencou a omissão do dever de prestar contas como
uma das restritas hipóteses de intervenção federal nos Estados e intervenção estadual nos municípios.
Inquestionável, portanto, o papel dos Tribunais de Contas para o cumprimento da vontade
do povo, dentro dos parâmetros do ordenamento jurídico, essência do Estado Democrático de Direito.
Recentemente o senhor foi nomeado Presidente do Instituto Rui
Barbosa (IRB), considerado como “a casa do conhecimento do Tribunal
de Contas”, dedicado aos estudos e reflexões acerca do controle
(externo e interno) da Administração Pública. Qual a importância
do IRB para a promoção de uma democracia participativa?
Democracia participativa efetiva, em alto nível, exige dedicação e conhecimento dos assuntos públicos, muitas vezes áridos, difíceis. Na medida em que o Instituto Rui Barbosa investe em conhecimento, em formação, em promover debates, por meio de seminários, de congressos, de cursos os mais
diversos e de publicações, o IRB está contribuindo para qualificar a participação do cidadão.
O senhor aborda em seu livro a questão das fake news. Como
tal instrumento de desinformação abala nossa democracia?
Qual seria a adequada solução para este problema?
Um dos pressupostos da democracia é o livre mercado de ideias, o que significa que uma
ideia, uma proposta que não foi vitoriosa hoje pode se tornar vitoriosa amanhã. As fake news distorcem
esse princípio, na medida em que os fatos tornam-se irrelevantes. Desinformação sempre foi instrumento das ditaduras, na medida em que elas controlam os meios de comunicação. Todos lembram o slogan
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patrocinado por Goebels de que uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. A desinformação é parte
essencial da máquina de dominação, da propaganda das ditaduras. A novidade no mundo contemporâneo é a desinformação com as redes sociais sendo utilizadas para disseminá-la em larga escala. As verdadeiras câmaras de eco, em que muitos grupos se encontram, que se alimenta basicamente de grupos
em canais do YouTube e canais de troca de mensagens, com pouco espaço para fontes de informação não
vinculadas às mesmas ideias é um desafio para o livre trânsito do mercado de ideias.
A autorregulamentação das próprias redes tem avançado, como o banimento de canais e
figuras públicas claramente identificadas com a disseminação de fake news, representa um avanço, mas
as democracias têm entendido que são necessárias medidas de regulamentação governamental mais rigorosa. No Brasil, há CPI, inquérito no CPI, o que segue uma tendência mundial de reagir à influência
das fake news nas decisões públicas.
Como o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado durante a pandemia?
O STF tem cumprido um papel muito relevante. A tarefa de ser contramajoritário não é
fácil, mas é essencial na democracia liberal.
Quem ganha a eleição, recebe autorização para implementar uma agenda política, mas dentro de uma moldura jurídica preestabelecida, conforme regras e princípios estabelecidos na Constituição, algumas delas cláusulas pétreas.
Defender a Constituição é dever de todos, mas o STF é o guardião em última instância, o
que, obviamente, pode envolver muitos desgastes.
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Em seu entendimento, estamos no caminho de tempos melhores?
Os tempos são difíceis, ásperos até, mas o trabalho e a vigilância constante de uma sociedade ativa e de instituições que tentam se consolidar podem resistir a choques. Mas não será fácil.
Do ponto de vista de federalismo, há muito o que se avançar para um maior prestígio das
decisões tomadas localmente, conforme o famoso princípio da subsidiariedade. Mudanças constitucionais seriam importantes nesse campo, reduzindo as competências privativas da União, além de uma mudança mais nítida na jurisprudência centralizadora do STF, movido por forte inércia de seus precedentes.
Mas já há sinais de que isso é possível. Mas igualmente é necessária a mobilização.
Considerações finais do entrevistado e agradecimentos.
Os tempos nunca são fáceis, a vida humana é uma peleja constante. Para que a sociedade
caminhe bem é necessária vigilância, atenção permanente. O mal, o autoritarismo, os riscos de retrocesso estão sempre latentes, à espreita. A democracia há de prevalecer, mas não é algo inevitável, conquista
perene, para sempre assegurada.
Aproveito para agradecer a oportunidade de diálogo com os leitores dessa prestigiada revista, o debate bem fundamentado é um dos principais antídotos contra o autoritarismo.
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