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RESUMO 

 

Este estudo dedica-se à análise do federalismo cooperativo. Muito embora exista uma 

bibliografia bastante significativa a seu respeito, proliferam-se diferentes concepções, conceitos 

e compreensões divergentes e antagônicas. Por conta disso, propõe-se revisitar o tema, 

abordando as incongruências constantes na doutrina, sua origem e as controvérsias atinentes a 

sua definição e consequências, tais como (i) a existência de uma tendência centralizadora e (ii) 

a possibilidade desse modelo tolerar instrumentos ou condutas não cooperativas das unidades 

federativas. Para tanto, o trabalho será pautado a partir de duas dimensões distintas de análise 

do federalismo cooperativo: a estrutural e a dinâmica. Na primeira delas, esse fenômeno 

corresponde a uma das possíveis formatações da estrutura federal, estabelecida no texto 

constitucional. Já, na segunda delas, ele consiste no conjunto de comportamentos dos entes 

federativos e na relação estabelecida entre eles. A partir disso, procura-se obter subsídios para 

que seja possível estabelecer conceito, limites e principais características do modelo 

cooperativo. 

 

Palavras chave: federalismo - cooperação – estrutura – dinâmica. 

  



 

ABSTRACT 

 

This study is dedicated to the analysis of cooperative federalism. Although there is a 

very significant bibliography about it, there many divergent and antagonistic conceptions, 

concepts and understandings. Because of this, it is proposed to revisit the theme, addressing the 

incongruities contained in the doctrine, its origin and the controversies regarding its definition 

and consequences, such as (i) the existence of a centralizing tendency and (ii) the possibility of 

this model tolerating uncooperative instruments or conduct of the federative units. For this, the 

study will be based on two distinct dimensions of analysis: the structural and the dynamic. In 

the first of these, the cooperative federalism corresponds to one of the possible forms of the 

federal structure, established in the constitution. In the second one, it consists of the set of 

behaviors of the federative entities and the relationship established between them. From this, 

we seek to obtain subsidies so that it is possible to establish the concept, limits and main 

characteristics of the cooperative model. 

 

Keywords: federalism - cooperation - structure - dynamics. 
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INTRODUÇÃO 

 

As controvérsias envolvendo a natureza da luz têm início com as diferentes concepções 

formuladas pelos físicos Christiaan Huygens e Isaac Newton. O primeiro, em estudo publicado 

em 1690, chamado de Tratado sobre a luz, concebeu-a como um fenômeno vibracional, isto é, 

a luz nada mais seria do que uma série de pulsos emitidos a distâncias aleatórias por suas fontes. 

O segundo, por sua vez, que vinha estudando o fenômeno desde a década de 1660, publica sua 

obra Óptica, apresentando uma concepção distinta: a luz seria composta, na realidade, por 

pequenas partículas luminosas1. 

O confronto entre essas concepções permaneceu ao longo de séculos que seguiram. 

Contudo, o debate se renovou a partir das proposições formuladas por Albert Einstein e pelas 

contribuições de Niels Bohr e de Werner Heisenberg. Estes autores trouxeram subsídios para 

uma nova compreensão: a luz possuiria uma natureza dúplice, ou seja, ela compreende tanto 

como um conjunto de partículas materiais quanto uma série de ondas vibracionais. 

Essa digressão introdutória tem como função servir de um lembrete aos intérpretes do 

Direito e do Estado da necessidade de se revistar institutos e fenômenos jurídicos, bem como 

suas concepções já tidas como consolidadas. A partir disso, podem vir a ser descobertas novas 

concepções. 

Nesse sentido, o presente estudo se volta a análise de um objeto bastante recorrente na 

doutrina, qual seja, o federalismo cooperativo. A despeito de sua recorrência em diversos 

trabalhos, tal como reconhece Daniel J. Elazar2, este ainda carece de uma teoria geral. De igual 

modo, esse problema também apontado por Robert A. Schapiro3:  

 
1 Para um maior esclarecimento sobre as concepções de Isaac Newton e de Christiaan Huygens, sugere-se a leitura 

do seguinte artigo: MOURA, BRENO ARSIOLI. Isaac Newton e a dupla refração da luz, In: Revista Brasileira de 

Ensino de Física, v. 36, n. 4, 2014. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbef/v36n4/v36n4a21.pdf >.  
2 ELAZAR, DANIEL J. Cooperative Federalism, In: Competition among states and local governments: Efficiency 

and equity in American federalism, Washington: The Urban Institute Press, 1991, p. 80-83. 
3 SCHAPIRO, ROBERT A. Toward a theory of interactive federalism, In: Public Law & Legal Theory Research 

Paper Series, p. 56. Disponível em: < http://papers.ssrn.com/abstract=734644 >. – Tradução livre de: “(...) While 

an essential corrective to dual federalism, however, cooperative federalism gives an incomplete specification of 

federal-state relations. (…) The theory does little to sort out the conflicts that may arise in that relationship. (…) 

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v36n4/v36n4a21.pdf
http://papers.ssrn.com/abstract=734644
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Embora um corretivo essencial ao federalismo dual, no entanto, o federalismo 

cooperativo fornece uma explicação incompleta das relações entre o governo central e 

os estados. (...) A teoria faz pouco para resolver os conflitos que podem surgir nesse 

relacionamento. (...) O federalismo cooperativo pouco contribui para a compreensão 

ou resolução desses conflitos. Reconhecendo esse problema, Daniel Elazar pediu por 

uma teoria normativa do federalismo cooperativo. Pouco trabalho foi feito, no entanto, 

para aprofundar a estrutura constitucional de uma teoria tão normativa do federalismo 

cooperativo. 

 

Como resultado da ausência de uma teoria geral, o tratamento doutrinário dispensado 

ao federalismo cooperativo não é sistemático. Este, muitas vezes, é tratado como um fenômeno 

decorrente da estrutura constitucional; em outras vezes, este se verifica apesar de uma estrutura 

divergente. Alguns autores ressaltam seu valor enquanto capaz de preservar a autonomia e 

permitir experimentação legislativa aos governos regionais; já outros, identificam nele um 

instrumento para concentração gradativa do poder no governo central4. 

Além dessas divergências, sobretudo no âmbito da doutrina brasileira, a ideia geral que 

se desenvolveu em torno do federalismo cooperativo é de que se trata de algo bastante simples 

de ser explicado e compreendido. Sua adoção é explicada unicamente a partir de circunstâncias 

específicas existentes na primeira metade do século XX, cuja principal consequência recai na 

superação do paradigma federativo vigente, classificado como federalismo dual, resultando uma 

nova forma de repartição de competências entre os entes federativos. 

Assim, se, em um primeiro momento, fosse levada em conta a aparente exaustão do 

tema em função da quantidade de obras, de artigos e de estudos dedicados a ele, não se 

recomendaria dedicar-lhe mais uma monografia, a fim de revisitar aquilo é já tão disseminado.  

Contudo, a ausência de sistematização do conhecimento produzido e as consequentes 

imprecisões e divergências que o permeiam mais do que justificam novos esforços científicos 

acerca do federalismo cooperativo. 

 
Cooperative federalism contributes little to an understanding or resolution of these conflicts. Recognizing this 

problem, Daniel Elazar called for a normative theory of cooperative federalism. Little work has been done, though, 

to flesh out the constitutional framework of such a normative theory of cooperative federalism. (...)” 
4 Todas essas diferentes compreensões aqui mencionadas serão tratadas no tópico 1.1. 
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Cumpre destacar, desde logo, que não se pretende oferecer a partir deste trabalho uma 

teoria geral ou um trabalho completo de sistematização dos aspectos do federalismo 

cooperativo. Este, sim, será dedicado, sobretudo, a identificar qual o conceito, o que está contido 

e o não está, ao que se conecta e ao não se conecta quando se trata desse fenômeno. Enfim, 

busca-se oferecer subsídios à sua melhor compreensão. 

 

METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO 

 

No Prefácio à segunda edição de sua obra, “A Vida Intelectual: Seu espírito, suas 

condições e seus métodos”, o padre Antonin-Gilbert Sertillanges traz conselhos para a criação 

de uma obra intelectual. Segundo o autor, o primeiro passo é a criação em seu interior de “uma 

zona de silêncio, um hábito de recolhimento, uma vontade de despojamento, de desapego”, 

capaz deixar o futuro escritor disponível para a obra. 

Sem dúvidas, a recomendação de Sertillanges é a peça inicial e fundamental da 

metodologia que se procura empregar na presente monografia, na medida em que, como adverte: 

“Sem isso, não farão nada, em todo caso, nada que valha”. 

Assim sendo, para a concessão do objetivo proposto que é a identificação do conceito 

de federalismo cooperativo e de sua delimitação, o trabalho será dividido em três partes, A 

primeira será destinada a tratar das diferentes compreensões que permeiam a doutrina nacional 

e estrangeira a respeito do tema. E a buscar um princípio de análise a partir do estudo de sua 

origem histórico-política e dos outros modelos federativos que lhe são contrapostos. 

Dessa forma, inicialmente identificar-se-á as controvérsias existentes entre os autores 

para, em seguida, buscar estabelecer os princípios e os pressupostos de seu conceito a partir de 

seu desenvolvimento histórico e da diferenciação com outros modelos. 

A segunda parte dedicar-se-á ao estudo do federalismo a partir de uma dimensão 

estrutural dos textos constitucionais, buscando identificar seus elementos distintivos e seus 

limites conceituais.  
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A terceira parte, de forma semelhante à anterior, focará também no estudo desse 

fenômeno a partir de uma dimensão, qual seja, a dinâmica, procurando estabelecer também seus 

elementos distintivos e limitações. 

A quarta e última parte se dedicará a consolidar as conclusões obtidas nas partes 

anteriores, a fim de trabalhar alguns dos temas objeto de controvérsia entre os autores. Aqueles 

que são trabalhados nesta dissertação compreendem (a) a viabilidade de se conceber um 

conceito geral de federalismo cooperativo, abarcando diferentes dimensões de análise; (b) a 

existência de uma tendência de centralização; e (c) a possibilidade de modelo cooperativo tolerar 

práticas e condutas não cooperativas. 

O método utilizado ao longo do trabalho é o analítico, na medida em que busca, a partir 

do estudo das fontes bibliográficas e de modelos concretos, estressar e dissecar aquilo que se 

compreende por federalismo cooperativo, implícita e explicitamente, a fim de estabelecer um 

conceito geral e explorar sua natureza em diferentes dimensões. 

Por fim, cumpre esclarecer o emprego de determinados termos ao longo deste estudo. 

“Federação” e “federalismo” serão empregados reiteradas vezes ao longo do estudo, os quais 

poderão vir acompanhados de um adjetivo para especificá-los em determinada categoria – seja 

cooperativo, dualista ou competitivo. 

Entretanto, esses dois termos não devem ser tomados, em momento algum, como 

sinônimos, pois compreendem fenômenos completamente distintos entre si, mas que, em certa 

medida, certo vínculo de influência recíproca. 

Assim sendo, adota-se a distinção preconizada por Preston King. “Federalismo” 

compreende uma ideologia, a qual pode ser definida como “um conjunto de ideias invocado 

para mobilizar e direcionar a ação política para servir determinado propósito”. Esta ideologia, 

em suma, consiste em uma “resposta variável a demandas opostas de centralização e de 

descentralização do poder em determinada base territorial”5.  

 
5 KING, PRESTON. Federalism and Federation, Maryland: The John Hopkins University Press, 1982, pp. 19-21. 



 

5 

 

Já “Federação”, por sua vez, deve ser compreendida como um conjunto de práticas 

estabelecidas por meio de regras jurídicas, mormente de natureza constitucional. Em outras 

palavras, esta compreende, nos termos do autor, uma “instituição”6. 

  

 
6 IDEM, pp. 74-76. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho possibilitou uma compreensão mais aprofundada acerca do 

federalismo cooperativo, tomando por base duas dimensões distintas de análise. A dimensão 

estrutural, por um lado, permitiu compreender esse modelo a partir da organização 

constitucional do Estado federal; a dimensão dinâmica, por outro, trouxe perspectivas acerca 

dele a partir da análise do comportamento e da relação havida entre os entes federativos. 

Muito embora essa análise e as conclusões que se obteve a partir dela não permitam 

estabelecer uma teoria geral acerca do federalismo cooperativo – e nem mesmo se pretendeu 

chegar a esse fim -, tem-se como cumprido o objetivo de se estabelecer seu conceito geral, como 

consta no tópico 4.1, bem como o de estabelecer seus contornos e delimitações. 

Assim sendo, a seguir é relacionado um resumo conclusivo: 

I. O federalismo cooperativo apresenta uma multiplicidade de compreensões, de 

conceitos e de posicionamentos, em virtude da ausência de uma compreensão clara de que este 

apresenta pressupostos ligados tanto à organização da estrutura constitucional quanto à dinâmica 

intergovernamental. 

II. No tocante à estrutura constitucional, o modelo cooperativo se distingue dos 

demais por conta de instrumentos de interconexão de autonomias das esferas de governo, os 

quais compreendem a repartição concorrente de matérias legislativas, o compartilhamento de 

receitas financeiras e a participação dos governos regionais nas arenas federais de decisão. Estes 

foram denominados de elementos distintivos da estrutura cooperativa. 

III. Dentre esses três elementos, a estrutura cooperativa mínima pressupõe somente 

a existência da repartição concorrente de competências; já a presença exclusiva dos demais, 

conjunta ou isoladamente, muito embora confira atributos cooperativos à estrutura, não permite 

classificá-la propriamente como tal. Por conta disso, propõe-se uma classificação, quanto à 

estrutura, que compreende três tipos: (a) estrutura cooperativa, quando represente a repartição 

concorrente de matérias legislativas; (b) estrutura semi cooperativa, quando presente somente 
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um ou dois dos demais elementos distintivos; e (c) estrutura não cooperativa, quando ausentes 

todos os elementos distintivos. 

IV. Em relação à dinâmica intergovernamental, o modelo cooperativo se distingue 

dos demais a partir de padrões de comportamento e de relações entre os entes que favoreçam a 

atuação política e legislativa conjunta. São distintivos desse modelo a atuação conjunta na 

proposição e na implementação de políticas públicas, o financiamento compartilhado de 

programas e a busca pela redução das desigualdades regionais e sociais. 

V. Os modelos federativos, analisados a partir dessa dimensão, podem ser 

classificados em dois tipos a partir da intensidade e da relevância em que a dinâmica cooperativa 

se faz presente, sendo eles: (a) federações de dinâmica cooperativa forte; (b) federações de 

dinâmica cooperativa fraca. 

VI. A análise do federalismo cooperativo a partir de apenas uma de suas dimensões, 

muito embora possa ser útil ao intérprete a depender de seus objetivos, não permite uma 

compreensão completa a respeito do fenômeno. Para tanto, faz-se necessário conceber um 

conceito bidimensional, que conjugue elementos estruturais e elementos dinâmicos. Sendo 

assim, obtém-se uma variação de seis tipos: (i) federalismo cooperativo forte; (ii) federalismo 

cooperativo fraco; (iii) federalismo semi cooperativo de dinâmica cooperativa forte; (iv) 

federalismo semi cooperativo de dinâmica cooperativa fraca; (v) federalismo não cooperativo 

de dinâmica cooperativa forte; e (vi) federalismo não cooperativo de dinâmica cooperativa fraca. 

VII. Independente da dimensão de análise, é possível identificar no modelo 

cooperativo uma tendência centralizadora, a partir da concentração de poderes e de 

competências no âmbito do governo central. Muito embora isso o torne mais eficiente para 

coordenar as unidades federativas subnacionais em torno de objetivos nacionais e de se 

promover uma equiparação de condições, afeta de maneira substancial a esfera de autonomia 

dos entes subnacionais. Com isso, as vantagens da dispersão do poder em diferentes esferas de 

governo são mitigadas. 

VIII. Soluções que busquem reforçar a autonomia dos entes federativos subnacionais 

não compreendem o único meio para refrear a tendência centralizadora do modelo cooperativo. 
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Ao menos no plano teórico, faz-se possível valorizar a submissão desses entes frente ao governo 

central, com vistas a consolidar a dependência deste em relação aos primeiros, reforçando a 

possibilidade de barganha a partir de condutas não cooperativas. 
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