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A temática do federalismo vem despertando, ao longo do tempo, o in-
teresse dos estudiosos do Direito, mormente do Direito Constitucional, que 
têm explorado em seus trabalhos os múltiplos aspectos da forma federativa 
de Estado, de ampla aceitação à volta do mundo, pela sua vocação natural de 
compatibilizar os aspectos unitários, imprescindíveis à confi guração do mo-
delo federal de Estado, com o respeito às peculiaridades de seus integrantes.

Sob essa ótica, um dos temas mais importantes ligados à estruturação 
federativa é o da aplicação do princípio da igualdade no âmbito da Federa-
ção: tratamento paritário ou diferenciado entre as unidades federativas? Ou, 
em outras palavras, federalismo simétrico ou assimétrico?

Não obstante a relevância do tema, a doutrina brasileira tem sido, entre-
tanto, parcimoniosa em sua análise. Bem por isso, é, sem dúvida, bem-vinda 
a publicação do livro em que ora se converte a dissertação de Mestrado de 
Ricardo Victalino de Oliveira, defendida com brilhantismo na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo.

Ficam muito nítidos nessa obra os méritos do Autor que, com clare-
za, objetividade e competência, baseado em alentada pesquisa bibliográfi ca, 
aprofundou os aspectos gerais e específi cos mais signifi cativos da questão.

Transitando com desenvoltura em terreno comum ao Direito Consti-
tucional, à Ciência Política e à Teoria Geral do Estado, não deixa ele de refe-
rir e analisar posicionamentos mais tradicionais, apegados à manutenção do 
modelo de institucionalização das Federações nos séculos XVIII e XIX, em 
que se prestigiava um tratamento simétrico entre seus componentes. Toda-
via, assume-se partidário entusiasmado da assimetria na montagem federa-

PREFÁCIO
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tiva que ganha vida já no século XX, no segundo pós-guerra, para correção 
de rumos de um federalismo cujo equilíbrio torna-se comprometido pelo 
tratamento igual conferido a realidades regionais distintas.

Após a necessária incursão pelos aspectos teóricos do conceito de as-
simetria federativa, que conduz, na sequência, à demonstração da afi rmação 
institucional do federalismo assimétrico, cuida, ainda, dos principais instru-
mentos para concretizá-lo e de sua adoção em Federações contemporâneas.

Ao objeto central do trabalho, já anunciado no seu título, passa, então, 
nos dois últimos módulos, em que se desenvolve uma pormenorizada visão 
do federalismo no Brasil. Analisa, em primeiro lugar, sua evolução históri-
ca, em que o despertar para as vantagens da assimetria custou a acontecer, 
malgrado a acentuada diversidade interna que marca a Federação brasilei-
ra E, por fi m, realiza um completo exame dos refl exos dessa assimetria, 
decorrentes da Constituição Federal de 1988, empenhada na recuperação 
do federalismo cooperativo abalado pelo acentuado centralismo do sistema 
constitucional de 67/69, buscando-se, com essa recuperação, uma melhor 
acomodação da assimetria, que encontra naquela modalidade de federalis-
mo ambiente mais propício para se expandir.

Reiterando-se a excelente qualidade da obra de Ricardo Victalino de 
Oliveira, fi ca a recomendação de sua leitura, pela colaboração prestante que 
representa para o aprofundamento dos estudos do federalismo, que longe 
estão de se esgotar, dada a dinâmica da estrutura federativa, sempre amol-
dável à necessidade de adaptação às exigências de novos tempos.

FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA

Professora Doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
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OBSERVAÇÕES PROPEDÊUTICAS

Com os objetivos de obter maior clareza e de proporcionar uma leitura 
facilitada do texto confeccionado, esclarece-se que, na composição da pre-
sente obra, as citações literais, empregadas a partir da consulta de obras de 
autores estrangeiros, não traduzidas para língua portuguesa, foram vertidas 
para o nosso vernáculo por meio de tradução livre, pela qual o autor assume 
total responsabilidade. Em sentido idêntico, os excertos retirados de obras 
nacionais pesquisadas, cuja ortografi a mostrava-se arcaica, foram adaptados 
a fi m de adequarem-se às orientações ortográfi cas contemporâneas.

Registre-se que, na elaboração deste trabalho, foi considerado o po-
sicionamento capitaneado por Afonso Arinos de Melo Franco1 quanto à 
utilização dos termos federalismo, Federação e Estado federal, o que de-
termina, grosso modo, os seguintes sentidos aos vocábulos referidos: “o 
federalismo é matéria incluída na Ciência Política; a Federação se relaciona 
de preferência com a Teoria do Estado, e apresenta o fato; o Estado federal 

1 A respeito da demarcação conceitual dos termos apontados (“federalismo”, “Estado 
federal” e “Federação”), ver Cezar Saldanha Souza Junior, Estudo Introdutório: Em Torno 
do Sentido do Federalismo, in Direito do Estado – Estudos sobre Federalismo, Cezar Saldanha 
Souza Junior e Marta Marques Avila (coord.), Porto Alegre, Dora Luzzatto, 2007, pp. 
10-12; Preston King, Federalism and Federation, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 1982, pp. 20-22 e 74-76; e Michael Burgess e Franz Gress, Symmetry e Assymmetry 
Revisited, in Accommodating Diversity: Asymmetry in Federal States, Robert Agranoff  (ed.), 
Baden-Baden, Nomos, 1999, pp. 48-53, os quais apresentam divergências de signifi ca-
do entre federalismo e Federação.
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diz respeito propriamente ao Direito Constitucional, e oferece a norma”2. 
Entretanto, em diversas oportunidades, essas expressões foram utilizadas 
como análogas, tendo em vista a intenção de buscar-se referenciar, em úl-
tima análise, sempre o mesmo objeto de estudo, qual seja, o fenômeno 
federativo, entendido como mecanismo estruturante da dimensão espacial 
e distributiva de poder político, forma efetiva e reconhecida de organizar 
sistematicamente o poder nos Estados territorialmente compostos.

No que tange à redação desenvolvida, informa-se que, visando ao cui-
dado de se proceder à delimitação de conceitos – bem como à padroniza-
ção do texto –, o termo “poder central” é utilizado sempre para aludir à 
União, enquanto o emprego das locuções “entes periféricos” e “unidades 
subnacionais” guarda ligação com os Estados e os Municípios que, no país, 
após o advento da Constituição Federal de 1988, expressamente compõem 
o concerto federativo. 

Cabe pontuar também que a orientação terminológica adotada con-
substancia-se na premissa de que a União não goza dos poderes e das prer-
rogativas assentadas na noção de soberania, já que não deixa de ser um 
ente federado, dotado de personalidade jurídica de direito público interno. 
Em outras palavras, signifi ca afi rmar que, assim como os Estados e os Mu-
nicípios, aquele ente federado deve ser considerado integrante da Federa-
ção, haja vista que, conforme o entendimento pacifi cado nas discussões da 
Comissão de Redação da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 
(e convalidado por parcela signifi cativa da doutrina)3, os atributos da sobe-

2 Curso de Direito Constitucional, vol. I: Teoria da Constituição; as Constituições do Brasil, Rio de 
Janeiro, Revista Forense, 1958, p. 155.

3 Na 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Redação da Assembleia Nacional Constituin-
te, realizada em 20 de setembro de 1988, verifi cou-se o enfrentamento da questão pelos 
constituintes Michel Temer e Afonso Arinos de Melo Franco, os quais, contrariando 
o constituinte Paes Landim, desenvolveram ponderações no tocante à titularidade da 
soberania pelo Estado nacional. Acerca da questão, o primeiro assim se manifestou: 
“[...] soberana é a Federação como um todo, é o Estado brasileiro. As entidades polí-
ticas internas, como União, Estados, Municípios e Distrito Federal, agora, são dotadas 
de autonomia, que é grau inferior à soberania” (Diário da Assembleia Nacional Constituinte 
(Suplemento “B”), Comissão de Redação, Brasília, Senado Federal, Centro Gráfi co, 1988, pp. 
194-195). Em complemento, vale trazer as considerações de Afonso Arinos: “soberania 
vem do latim super omnia, quer dizer, acima de todos os outros. A ideia de soberania 
surgiu recentemente na história ocidental, com o aparecimento do Estado moderno. E 
sempre se considerou soberano o Estado em relação às entidades políticas que lhes são 
submetidas e que não são soberanas, estas podem ser autônomas. Portanto, acho que 
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rania são titularizados exclusivamente pelo Estado nacional, ou seja, pela 
República Federativa do Brasil. 

Por último, esclarece-se que, com a palavra “região” e as demais ex-
pressões que façam referência aos interesses regionais – como é o caso, 
em especial, das expressões “diversidades territoriais” e “desníveis territo-
riais”, utilizadas com frequência no texto –, pretende-se viabilizar a análise 
da homogeneidade espacial no planejamento regional. Buscam as mesmas, 
em suma, retratar parcelas determinadas do território de Estados federais 
que apresentam características similares e, por conta disso, necessitam de 
cuidados e atenções também parecidos. O uso dos termos em destaque en-
cerra duplo propósito: o primeiro, possibilitar o melhor conhecimento de 
um ente (ou grupo de entes) que integra o concerto federativo; o segundo, 
como recurso na determinação de quais esforços de desenvolvimento terão 
de ser feitos para alcançar níveis ótimos de governabilidade em relação a 
essas unidades autônomas apreciadas4. 

a palavra soberania deve aqui ser indiscutivelmente ligada ao Estado, mas não às enti-
dades políticas internas [...]”. Em igual direção, Fernanda Dias Menezes de Almeida, 
Atividade Constituinte nos Estados e nos Municípios, in Revista Jurídica “9 de Julho”, nº 3, 2004, 
p. 68; A. de Sampaio Dória, Direito Constitucional, vol. 2º: Comentários à Constituição de 
1946: Arts. 1º a 77, São Paulo, Max Limonad, 1960, p. 62; e Celso Bastos, A Federação 
no Brasil, Brasília, Programa Nacional de Desburocratização e Instituto dos Advogados 
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