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Mensagem do Presidente 

Prezado(a) Amigo(a), 

 

O Brasil exige um Projeto Nacional. 

 

 O federalismo pleno, autêntico, é o úni-
co meio para termos democracia, desen-
volvimento, resgate da confiança na Socie-
dade, da autoestima e da autoconfiança 
dos brasileiros, da ética e da moralização 
das Instituições e até a preservação da 
própria Soberania Nacional.  

 A globalização é um fato e não há mais 
espaços para debates ideológicos. O fede-

ralismo pleno, privilegiando as autonomias regionais e a 
autodeterminação local, é a única forma de nos integrar-
mos em "tempo real".  

 O respeito à liberdade, à iniciativa privada e à autono-
mia dentro dos princípios gerais que caracterizam uma Na-
ção são exigências da Sociedade Brasileira do III Milênio. E 
o Brasil, com dimensões continentais, rico em diversida-
des, pode assumir o seu destino de grande potência mun-
dial.  

 O Partido Federalista propõe este Projeto Nacional, cu-
ja aprovação, implantação e execução depende muito mais 
da união inteligente e sinergia dos brasileiros do que de 
um “salvador da Pátria”. 

               

 

THOMAS KORONTAI 

Presidente Nacional 
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Mensagem do Presidente 
de Honra 

 Em 1930, com 18 anos, eu já era 
inscrito no Partido Democrático de São 
Paulo e participava ativamente. Consi
derávamos que o Partido Republicano, 
que fraudava regularmente as eleições, 
também encaminhava ao Executivo e 
ao Legislativo pessoas menos hones
tas. 

 Vencida a Revolução de 30 pelo 
pronunciamento das forças armadas no Rio de Janeiro, 
Getúlio Vargas assumiu o poder. Organizamos uma Co
missão de Inquérito sob a presidência do escritor e jor
nalista Paulo Duarte. Ela não apurou nada, porque o PRP 
fraudava as eleições, mas mandava gente honesta para 
o governo e o Legislativo. Isso abriu o caminho para a 
nossa aliança em 32, que foi o movimento mais belo da 
História do Brasil. 

 Agora, com o Partido Federalista, volto à luta, con
vencido de que a mensagem do novo partido abre o ca
minho para a mudança radical e benéfica da corrompida 
política nacional. 

 Por isso aceitei a Presidência de Honra e convoco os 
companheiros e a gente de todo o Brasil para continuar
mos essa luta. 

 

 

Herbert Victor Levy 

Presidente de Honra 

(19112002)  
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Leia abaixo o Editorial assinado por Herbert Levy na Gazeta Mer
cantil, apresentandose oficialmente ao Brasil como Presidente 
de Honra do Partido Federalista:  

Nova Perspectiva na política partidária 

 *Herbert Levy 

Editorial  Gazeta Mercantil – 13.01.2000 

 

Graças a um jovem paranaense, Thomas Korontai, surgiu uma perspec
tiva inspirada em motivos patrióticos que pode ajudar a mudar o curso 
da história em benefício do Brasil e dos brasileiros: o Partido Federalis
ta. 

Seu grande objetivo é transportar para o País as características da 
grande democracia norteamericana, com drástica redução dos poderes 
da União em favor da autonomia dos estados e dos municípios. 

O Brasil tem território, população e riquezas comparáveis aos dos Esta
dos Unidos. Se tivesse a mesma constituição política, vale dizer o forta
lecimento considerável da administração dos estados e municípios há 
algumas dezenas de anos, seria hoje os Estados Unidos da América do 
Sul. 

Sempre é tempo de melhorar o progresso deste País. O importante é 
alcançar a mudança política que adote as características vigentes na 
América do Norte. 

Aos 88 anos aceitei prestar um último serviço a este País, na Presidên
cia de Honra do Partido Federalista, para introduzirmos no Brasil, como 
disse, as características da democracia norteamericana. 

Já abordei duas vezes esse assunto em reuniões promovidas pela Ga
zeta Mercantil, grandes cerimônias para a premiação das lideranças e
leitas em todos os estados, inclusive em Tocantins.  O líder nacional e
leito há dois anos é Luiz Fernando Furlan, dirigente máximo da Sadia. 

A reação do auditório de líderes nacionais ao compreender as mudan
ças a que vai se dotar o novo partido foi de um entusiasmo patriótico, 
porque todos compreenderam a significação de uma verdadeira demo
cratização para o Brasil. 

Só é estranhável como levamos tanto tempo para compreender o signi
ficado das mudanças propostas para alcançar a democratização real do 
País, com tudo o que ela representa. 

*Herbert Levy faleceu em 16 de janeiro de 2002.  

Para os federalistas, o seu legado, insubstituível e um dos poucos mo-
delos de integridade mantém-no como Presidente de Honra do Partido 
Federalista, indefinidamente.  Herbert Levy foi Presidente do Conse-
lho de Administração da Gazeta Mercantil. 
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Manifesto 

  O Brasil agora pode contar com um partido histórico de verdade, nascido 
da ideia básica de que, para vivermos felizes num mesmo país, devemos reunir AU
TONOMIAS FORTES, como acontece na Suíça, nos Estados Unidos da América, na 
Alemanha, Canadá e Austrália, países que deram certo, em nada importando  o seu 
tamanho ou se falam a mesma língua.  

  Nossos antepassados brasileiros, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, lu
taram por isso. E pela causa da liberdade foram enforcados ou fuzilados, até que 
em 15 de Novembro de 1889 nasceram os "Estados Unidos do Brazil", com sua 
constituição federativa.  

  Com o correr do tempo, entretanto, a nossa tão sonhada Federação foi 
de tal forma desfigurada que passamos a viver sob a tutela de mandonismo federal 
centralizador cuja enorme e dispendiosa organização acabou reduzindo, quase  que  
totalmente, a liberdade sagrada de optarmos pelas melhores e mais adequadas so
luções  para nossos inúmeros e diversificados problemas estaduais e municipais 
neste imenso espaço continental brasileiro. Tanto assim foi, que esse sonho ficou 
apenas no inconsciente de cada brasileiro, ao lado de sua própria vontade de reali
zação, sem saber, na verdade, do porquê de não conseguila.  

  Todos nós acreditamos que as leis funcionariam melhor se fossem feitas 
em nossos Municípios e Estados. Estariam atendendo às realidades dos diferencia
dos "brasis" onde vivemos. Para tanto, precisamos de um bom PACTO FEDERATI
VO, curto e inteligente, que apenas determine os princípios gerais que unam todos 
os Estados aos laços de uma verdadeira, justa e promissora União.  

  Os brasileiros e brasileiras livres, de todas as raças e religiões, de todas 
as idades, de todos os rincões nacionais, irmanados pelo Federalismo, consideram 
que os impostos devem ser reduzidos e simplificados, pondo fim ao terrorismo tri
butário onde empresários e trabalhadores são igualmente vitimados, tanto pela di
minuição progressiva das vendas e da consequente produção, quanto pela diminui
ção progressiva do poder de compra, afetando a própria empregabilidade.  

  Desejamos que os recursos sejam empregados onde forem gerados, sem 
"passeios" por Brasília, onde costumam se perder na escala burocrática ineficiente, 
distante, clientelista e corrupta. 

  Consideramos que as mazelas da insegurança, das imoralidades, da de
sagregação da família e dos valores da sociedade, das instituições, vividas no dia a 
dia, da falta de civismo e civilidade, são consequências da carência de um modelo 
que reorganize a sociedade de maneira que a mesma possa, livremente, estabele
cer seus projetos e sucessos individuais e locais, enriquecendo o País com suas di
versidades potencializadas e unidas em torno de uma Nação com visão de futuro, 
onde o objetivo é a felicidade da liberdade responsável. 

  Desejamos que as opções que se ofereçam nos locais e regiões, assim 
como, as lideranças que as propõe, sejam escolhidas através da liberdade de se vo
tar facultativamente, privilegiandose a qualidade das vontades espontâneas e 
conscientes, única forma de se abandonar a pobreza do voto obrigatório, impossí
vel de se associar à uma verdadeira democracia. 
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  Aqui estamos. Nascemos para multiplicar e potencializar a 
soma dos grandes valores que o Federalismo e a Liberdade podem ofe
recer para a realização de um programa político que torne o Brasil li
vre, seguro, moderno e forte, uma Nação do III Milênio.  

AUTONOMIA É O CAMINHO 

Vivência, Convivência e Prosperidade! 

    O envolvimento de todos será o benefício de todos. É um trabalho ár
duo, mas vale a pena, até que tenhamos libertado nosso Povo das amarras dos a
trasos desse modelo político, econômico e social, esse que é o verdadeiro inimigo 
do Brasil, que tanto nos têm infelicitado.  

  O Partido Federalista é dos Brasileiros Livres. Um Partido que não 
tem "dono". Pertence aos que amam, acima de tudo, a Liberdade. 

 

 

 

 

O significado do sub-lema Vivência, Convivência e Prosperidade 

 A primeira necessidade de qualquer ser vivo é a sua própria vivência. Desta 
forma, todos os modelos que preconizam o planejamento centralizado, a interferên
cia na vida das pessoas, tirandolhe boa parte de suas iniciativas, agride frontal
mente, o preceito natural da sobrevivência. A interferência de um poder externo 
impinge ao ser humano outras formas de fuga da dor ou busca do prazer (leiase 
conforto como um todo) podendo promover a subversão aos valores morais de toda 
uma sociedade, colocando em xeque a própria evolução. Para se ter uma noção de 
ética é indispensável uma escala de valores... 

 Desta forma, há que se compreender que a liberdade absoluta é o único cami
nho da evolução humana. Considerandose que o ser humano é sociável e tem ne
cessidade de viver em grupos, em sociedade, há uma aceitação natural de regras 
comuns a todos.  O conceito popular de "sua liberdade termina aonde começa a 
minha" tem razão de ser. Portanto, é perfeitamente possível considerar a convi-
vência que acolha e respeite a necessidade de sobrevivência de cada um.   

 Uma vez satisfeitos os requisitos básicos da vivência, os quais sejam, as ne
cessidades primárias humanas da alimentação, vestuário, habitação e lazer (isso de 
um modo geral), a convivência, que gera a interdependência de todos em relação a 
todos em escalas e graus variáveis, promove um novo elemento inerente à nature
za humana: a concorrência. Ou competição, fruto da ambição (no bom sentido), fa
tor fundamental que alavanca a evolução social como um todo. A busca da prospe-
ridade está presente em todos os seres humanos, em diferentes graus e planos. 
Considerese que tais planos podem não ser necessariamente o material, abrangen
do, portanto, o artístico, o científico, o pedagógico, o assistencial, enfim, todos os 
planos nos quais uma pessoa possa se sentir realizada. 

 Há portanto, uma perfeita correlação e compreensão doutrinária e filosófica 
dos princípios defendidos pelo Partido Federalista, privilegiandose o trinômio do 
sublema vivência, convivência, prosperidade. 

 

 

D emocracia é oportunizar a todos o mesmo ponto 
de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende 
de cada um"     (Fernando Sabino)  
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Credo Federalista 

 

Nós acreditamos: 

 

• No ser humano, sempre em evolução por 
ser de sua própria natureza; 

• Nas instituições de governo para regular as 
relações sociais, sem nelas interferir; 

• No respeito às leis; 

• Na iniciativa privada como meio (e nunca 
como fim) de obtenção do progresso econômi

co, científico e social de uma Nação; 

• Na liberdade como bem maior, inalienável e 
inquestionável; 

• Na igualdade de oportunidades para todos; 

• Nas diferenças entre as pessoas em função 
de suas competências individuais; 

• Na riqueza das diversidades; com respeito 
às características locais; 

• Na globalização como meio de complemen
tação cultural, econômica e social de todos os 

povos; 

• Na simplificação burocrática e na Sociedade 
da confiança; 

• Na autodeterminação com responsabilidade. 
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Programa 

  O Partido Federalista é constituído sob princípios políticos destinados a 
preservar a liberdade do Indivíduo e a nortear mudanças constitucionais, a legislar 
e executar ações e programas de governo, em quaisquer poderes e esferas federa
tivas, tendo como objetivo principal a redução das ingerências do Poder Central so
bre a vida das pessoas e sobre as estruturas autonômicas estaduais e municipais, 
independentemente do regime ou do sistema de governo, desde que livre e direta
mente decididos pelo Povo Brasileiro, pela manifestação plebiscitária de sua Sobe
rania Popular. 

  Assim sendo, o Partido Federalista tem o firme e inarredável compromis
so com os seguintes objetivos nacionais prioritários: 

1º  Adoção da concepção do Estado Democrático Federativo, exercido em função 
das escolhas majoritárias, desde que resguardadas as autonomias política, adminis
trativa, tributária, legislativa e judiciária dos Estados e Municípios, os valores cultu
rais do idioma pátrio e os valores cívicos nacionais estimulados através da Educa
ção, desenvolvida localmente, os direitos individuais constitucionais, o respeito in
tegral ao direito de Propriedade e ao Meio Ambiente, que garanta o funcionamento 
da Economia de Mercado e a existência de uma Sociedade Aberta, sempre privilegi
ando a Liberdade e a valorização do Indivíduo, do homem e da mulher comuns, em 
busca de suas vocações e realizações pessoais, numa sociedade de livre iniciativa, 
próspera, desburocratizada ao máximo possível e de confiança. 

2º  Concessão, aos Estados Federados, de acordo com suas peculiaridades e na 
forma pela qual a Soberania Popular democraticamente manifestada referendar, 
respeitados os princípios fundamentais da União, também assim referendados, da 
competência de legislar sobre matérias de direito civil, penal, tributário, previdenci
ário, trabalhista, administrativo, substantiva e adjetivamente, estabelecendose 
nestes as instâncias máximas infraconstitucionais da Federação. 

3º  Eliminação das transferências de recursos entre União, Estados Federados e 
seus Municípios, reduzindose drasticamente a burocracia, a sonegação, a corrup
ção e a concentração da renda nacional nas mãos do Estado Central. 

4º  Valorização estratégica do Governo da União, cujas competências básicas se
rão: emissão e controle da Moeda, através de um Banco Central independente, Re
lações Exteriores, Supremo Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Comércio 
Exterior, Forças Armadas, Segurança Pública nas faixas de Fronteira, Polícia Fede
ral, normatização da Aviação Civil, Marinha Mercante, Vigilância Sanitária e Obras 
de Integração Nacional, Administração de Parques Nacionais, Administração Indíge
na, diretrizes de Meio Ambiente, Propriedade Intelectual, Energia Nuclear e Previ
dência Pública Federal. 

5º  Submeter a promulgação de emenda constitucional federal proposta pelo Con
gresso Nacional, à prévia ratificação mínima de 2/3 dos Estados Federados, mani
festados através de seus poderes legislativos. 

6º  Eliminação, por parte do Governo da União, de impostos declaratórios e pro
gressivos, inclusive o Imposto de Renda, eliminandose toda a tributação na cadeia 
produtiva, desonerando a produção, ampliandose sobremaneira a capacidade de 
consumo, de produção, de geração de empregos, com novas oportunidades para 
todos, com a implantação de um sistema tributário simples e justo, dentro dos 
princípios da universalidade, da transparência e das regras claras. Dentro dos mes
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mos princípios e do mesmo objetivo de desonerar a cadeia produtiva 
nacional, os Estados Federados e seus Municípios terão total autonomia 
para tributar conforme se autodeterminarem. O Partido Federalista 
comprometese, também, com a vedação da tributação sobre o comér
cio interestadual e as exportações, o restabelecimento do equilíbrio fis

cal e a eliminação gradativa da dívida pública até os limites de endividamento acei
tos pelo mercado, de forma a proteger a credibilidade nacional e a redução subs
tancial dos juros para o desenvolvimento crescente da produção, do consumo e das 
melhorias sociais daí decorrentes. 

7º  Estimular o processo democrático de consulta popular, de referendo e plebisci
to para as questões de interesse estadual ou municipal, incluindo decisões dos elei
tores municipais sobre cargos eletivos e suas remunerações, sobre eleições munici
pais apartidárias e contratação de administradores para os executivos municipais. 

8º  Estimular a previdência privada e a multiplicação dos fundos de pensão, fiscali
zados pelo Governo Federal, estabelecendo o regime de capitalização, pelo método 
da contribuição definida na Previdência Pública Federal, incomunicável com o Te
souro Nacional, com fiscalização representativa eleita pelos mutuários de cada Es
tado Federado, substituindo o falido e obsoleto sistema atual de repartição simples.  

9º  Abertura, simplificação e popularização do Mercado de Capitais, como meio de 
democratização da participação popular no capital votante e do lucro das empresas 
e, consequente transformação da participação acionária em patrimônio real.  

10º  Adoção do voto não obrigatório e, para o processo eletivo, o voto distrital pa
ra os Estados Federados e seus Municípios, além de um novo modelo político eleito
ral: pluripartidarismo livre, que permita a prática políticoassociativa em qualquer 
âmbito territorial da Federação, mesmo que sem capacidade de acesso direto aos 
Poderes Executivo e Legislativo federais, proibindose as coligações partidárias pré
eleitorais e eliminando quaisquer tipos de financiamentos públicos para campanhas 
eleitorais, assim como o fim do Fundo de Financiamento a Partidos Políticos, à custa 
da tributação nacional, ou seja, do bolso do Contribuinte Brasileiro.  

Aprovado pelo Fórum Administrativo do Partido Federalista em 19.08.2003, com revisão fi-
nal (ortográfica, estilo e gramática) liberada em 18.09.2003. 
Nova revisão em junho de 2014. 

AUTONOMIA É O CAMINHO 

WWW.FEDERALISTA.ORG.BR 
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  O Partido Federalista em consonância com seu Mani
festo e Programa, tem como Fundamentos, a busca objetiva e 
determinada da implantação do federalismo pleno no Brasil a
través da concessão da autonomia tributária, judiciária e admi
nistrativa dos estados brasileiros, razão da existência e ação 
desta entidade. 

1) Senado Federal  Será o novo Senado Federal, constituído 
de 1 senador eleito pelo povo de cada estado, cujas funções 
serão a de Conselho Consultivo e Fiscalizador dos atos dos Po-
deres Públicos, além de se reunir em Congresso com a Câmara 
dos Deputados. Não terá a prerrogativa de fazer leis, mas terá 

também a incumbência de corrigir, emendar ou vetar artigos e textos legislativos e 
de emendas constitucionais provenientes da Câmara dos Deputados. Estes textos 
voltam à Câmara, para nova seção de debates e deliberação.  Os senadores cum-
prirão mandatos de oito anos, renovados em 1/3 a cada quatro anos. Não haverá 
remuneração fixa, mas haverá compensação em estadias e jetons de presença. 

2) Câmara dos Deputados  de cunho legislativo, formada por deputados fede-
rais, não remunerados (mas compensados em estadias e jetons de presença). Terá 
a incumbência de formular leis e projetos de emenda constitucional, as quais deve-
rão ser remetidas ao Senado antes de deliberadas em Congresso Nacional.  

3) Processo Legislativo – As leis de âmbito federal que interferirem na autonomi-
a estadual ou municipal, assim como, toda e qualquer emenda constitucional apro-
vadas em Congresso Nacional, deverão ser ratificadas por 2/3 dos estados (através 
das assembleias estaduais ou plebiscitos locais, conforme dispuser a constituição de 
cada estado) para entrarem em vigor, com decadência por decurso de prazo fixado 
no próprio projeto. O Orçamento Federal, uma das prerrogativas do Congresso Na-
cional e que não depende de ratificação dos estados, deixará de contemplar verbas 
para estados e municípios, concentrando-se tão somente nas questões referentes à 
estrutura da máquina federal.   

4) Ministérios – Serão todos extintos, criando-se algumas secretarias normativas 
e de exclusivo interesse da Federação, tais como, as de vigilância sanitária, parques 
nacionais, propriedade intelectual, dentre as que forem realmente necessárias. A 
extinção dos ministérios se torna possível com o fim da concentração tributária pelo 
Governo Federal, deixando de existir o redistributivismo – prática atual de apropria-
ção concentrada da renda nacional (até agosto/2004, cerca de 72% de tudo que é 
arrecadado no País) para posterior distribuição aos estados e municípios. Este é um 
dos maiores causadores da miséria e dos graves problemas sociais brasileiros. Com 
o fim dos ministérios, valoriza-se a carreira pública federal do quadro remanescen-
te, formado por servidores com vocação pública.  

4) Assistencialismo  Será repudiado como causa de impedimento do desenvolvi-
mento do indivíduo, que é o único que pode prover seu próprio sustento. Entretan-
to, as medidas assistencialistas emergenciais da transitoriedade deverão ser esta-
dualizadas e municipalizadas.  

5) Secretaria da Defesa  Subordinada ao Poder Executivo, será responsável pelo 
CFA - Comando das Forças Armadas - integrando o Exército, Aeronáutica e Mari-
nha, CGF - Comando de Guarda das Fronteiras terrestres, aéreas e marítimas e CIB 
- Centro de Inteligência Brasileiro, além da Guarda Nacional. 

Fundamentos 

"Democracia é 

oportunizar a todos o 

mesmo ponto de 

partida. Quanto ao ponto 

de chegada, depende de 

cada um". (Fernando 

Sabino)  
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6) Guarda Nacional – formada por efetivos estaduais mistos entre 
cidadãos e militares, terrestres e aéreos, sob o subcomando  do gover-
nador  e  comando  geral do Presidente da República, será acionada 
somente em casos de grave perturbação à ordem pública, catástrofes 

e afins.  

7) Segurança Pública  Será reorganizada através do realinhamento da Policia 
Militar e Policia Civil em uma Polícia Estadual. Esta terá ainda uma divisão de Pa-
trulha Rodoviária das estradas estaduais e federais sob sua jurisdição, além de to-
dos os departamentos especializados necessários para o cumprimento das missões, 
as quais vão desde sua ação sobre crimes caracterizados como estaduais ou em 
conjunto com a Polícia Federal até intervenções e auxílio nas localidades nas quais 
for convocada. 

- Os municípios criarão suas próprias polícias, inclusive as de trânsito. Permanecem 
no próprio município, as multas nele geradas. A polícia local será organizada de a-
cordo com as necessidades e características próprias, intensiva e ostensivamente, 
tendo, inclusive, a função de polícia judiciária. 

- Os delegados, promotores e chefes gerais/comandantes de policia serão eleitos 
pelo povo, tanto em nível estadual quanto municipal. A União terá sob sua compe-
tência, a Polícia Federal, cujo comandante deverá ser referendado pelo Senado Fe-
deral.  

8) Autonomia municipal em matéria de autogoverno  Os municípios terão 
total autonomia para determinarem sua forma de administração, seja através de 
prefeito e vereadores escolhidos pelo voto facultativo, ou, substitutivamente,  pela 
eleição de conselho municipal, companhia de desenvolvimento ou administrador 
urbano contratado, ou qualquer outra forma não autocrática que fira os princípios 
constitucionais das garantias individuais.  

9) Criação autônoma de municípios  Os municípios e comunidades existirão 
independentemente de autorização do governo estadual ou municipal e/ou assem-
bleia estadual, podendo ser criados por qualquer número de pessoas, em terras 
próprias ou cedidas pelo estado federado ou município, respeitando-se os princípios 
constitucionais.  

10) Sindicalismo  Será livre, funcionando independentemente de autorização ofi-
cial, preferencialmente por empresas, podendo ser regulado por legislação estadu-
al, proibida a unicidade sindical. 

11) Poder Judiciário  Será reorganizado de maneira que o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) acate somente questões dessa ordem, deixando de existir o atual STJ – 
Superior Tribunal de Justiça. 

- As Cortes Superiores Estaduais (ou Tribunais Superiores Estaduais) serão as ins-
tâncias judiciárias máximas desde que respeitadas a própria constituição e legisla-
ções estadual e a Constituição Federal. 

- Instituição dos tribunais de regiões com comunidades e pequenos municípios, tri-
bunais municipais e distritais conforme o caso, com juizes eleitos e reeleitos pelo 
voto facultativo do povo a cada dois ou três anos, sendo os procedimentos judiciá-
rios executados sob o direito consuetudinário em consonância com as regras cons-
titucionais do estado e da Federação. 

- Criação das Câmaras de Apelação cível e criminal, cuja função será filtrar os pro-
cessos provenientes do juízo distrital, por natureza e legitimidade, servindo como 
instância intermediária ou final, conforme o caso, cujos juízes serão eleitos e ree-
leitos através de sistema misto composto pelo voto direto e facultativo do povo e 
voto dos juízes distritais e de condado de sua jurisdição. 
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- Os membros da Defensoria Pública , da Promotoria e os conselheiros 
dos tribunais de contas públicas serão igualmente eleitos e reeleitos 
pelo povo. 

- Promoção da ampliação do sistema de mediação, conciliação e arbi-
tramento em todas as esferas do Direito, como meio de sanar, extra 

foro, situações especialmente as de cunho comercial, trabalhista e familiar. 

12) Processo Eleitoral   voto livre, facultativo em todas as eleições, referendos e 
plebiscitos; fidelidade partidária sob pena de perda do mandato. Voto distrital no 
âmbito dos estados federados e nos municípios aonde ocorrerem eleições de vere-
adores ou conselheiros municipais. 

13) Sistema Tributário   O sistema tributário será totalmente simplificado, re-
tirando-se todos os tributos sobre as empresas. Existirá em nível nacional o IC - 
Imposto sobre o Consumo - cobrado somente do consumidor final, assim caracte-
rizado, com alíquota fixa para o Governo Federal (a ser definida através de estu-
dos), alíquotas variáveis de acordo com as definições de cada estado, assim co-
mo, por municípios. Este imposto, cobrado à parte em cada operação no varejo, 
ficará retido pelo comerciante que o depositará em boleto especial no banco, sen-
do automaticamente dividido de acordo com as alíquotas definidas naquele muni-
cípio e estado e depositado nas respectivas contas dos níveis de governança.  

Os estados poderão ainda instituir (ou manter) o IPVA (sugerido para financia-
mento de estradas sem interesse privado) e IS - Imposto Seletivo - sobre bebi-
das, jogos e cigarros. Os municípios terão liberdade total em matéria tributária, 
podendo manter o ISS (Imposto sobre Serviços), ITBI (Imposto sobre transmis-
são de bens imóveis e móveis), IPTU (Imposto sobre propriedade territorial urba-
na), multas de trânsito, dentre outros, votados preferencialmente em plebiscito. 
Com o novo sistema tributário, extinguem-se os impostos sobre a cadeia produti-
va e sobre as empresas, como meio de obter-se competitividade, consumo, em-
prego e salários cotados de acordo com o mercado. 

Desta forma, será o fim de todo e qualquer tributo declaratório, simplificando-se a 
vida do cidadão, reduzindo-se os custos de controle das empresas e do próprio 
setor público, derrubando a corrupção. Os eventuais desvios constatados e prova-
dos por parte de algum comerciante devem ser punidos com o rigor da apropria-
ção indébita, cível e criminalmente.  

14) Regras Trabalhistas  serão de responsabilidade de cada estado, referente 
à segurança e normas de trabalho, incluindo alguns direitos os quais dizem respei-
to à saúde mental e física dos empregados, inclusive quanto ao trabalho infantil e 
do principiante, mas não haverá encargos sobre folha de pagamento, sendo o em-
pregado facultado a optar pela previdência e pecúlio privados, poupança, etc. As 
relações entre o trabalhador e a empresa deverão seguir um novo conceito de 
“prestador de serviços” contratado,  em perfeita consonância com as novas exigên-
cias empresariais e de mercado face a globalização da economia como um todo, ob-
jetivando de ambos os lados, competitividade por excelência.  

15) Sistema Monetário  Será de responsabilidade do Banco Central totalmente 
independente, com diretores indicados por listas específicas e escolhidos e homolo-
gados pelo Senado Federal. Emitirá e regulará a moeda e seu nível de circulação de 
acordo com os mais modernos parâmetros da economia de mercado. Os estados e 
municípios não poderão emitir títulos de dívida pública/debêntures negociados em 
mercado de capitais, e a liquidação dos precatórios não poderá ultrapassar a dois 
anos da sentença de instância máxima transitada em julgado, cabendo a estes en-
contrarem soluções internas para satisfação de tais débitos.  

16) Estatais  O modelo de Estado preconizado pelo Partido Federalista será pela 
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extinção de todas as estatais, remetendo para a iniciativa privada e à 
sociedade as funções que não tenham nenhuma relação com o setor 
público. Entretanto, caberá a cada estado e cada município a decisão 
sobre suas empresas públicas.  

17) Previdência - Fundos de Pensão  Serão incentivados e orientada a forma-
ção de fundos de pensão das mais variadas classes e formas, objetivando a capita-
lização rentável do pecúlio de aposentadorias com livre transferência de contas in-
dividuais promovendo  a saudável concorrência entre os administradores em bene-
fício direto dos segurados e o incentivo às aplicações destes fundos no mercado 
acionário, especialmente na capitalização das empresas.  

18) Lei das S/As  O mercado de capitais sofrerá algumas alterações, especial-
mente quanto à extinção das ações preferenciais de qualquer espécie, abertura fa-
cilitada do capital de qualquer empresa somente com disponibilização de ações or-
dinárias com direito à voto,  objetivando a captação de recursos junto ao público 
no financiamento de novos projetos e empreendimentos e democratização real do 
capital.  Ou seja, uma ampla abertura e democratização do mercado de capitais, 
especialmente o acionário, tanto para as empresas emergentes quanto para o pú-
blico investidor, incluindo o mais simples cidadão.  

19) Incentivo à criação de novas empresas  Será completamente desburocra-
tizada, concedendo-se crédito às declarações assinadas pelos responsáveis, sob 
pena de crime de perjúrio. Poderá ser abrir uma empresa em minutos, no máximo, 
em algumas horas.   

20) Desburocratização da vida do cidadão  Todas as declarações e afirmações 
dos cidadãos, em qualquer circunstância, salvo casos especialíssimos, serão consi-
deradas verdadeiras até prova em contrário,  cujo ônus será retirado da esfera do 
declarante, este sob pena de cometimento de perjúrio ou falsidade ideológica con-
forme o caso, punindo-se de acordo com a lei penal estadual ou federal, de acordo 
com a situação. 

21) Intervenção estadual e/ou federal – Será garantida nas situações em que 
se exija a intervenção, inclusive armada, por parte do estado, através da Policia 
Estadual ou da Federação, através da Policia Federal ou Guarda Nacional, cujas 
normas serão previstas na  Constituição Federal, objetivando o restabelecimento 
da ordem pública.  

22) Fundo de Reserva Federal  Com recursos provenientes - em percentuais a 
serem ajustados - do IC – Imposto sobre Consumo e das taxas do comércio exteri-
or, será formado o Fundo de Reserva Federal, cujo objetivo é atender eventuais 
calamidades públicas em auxílio ao(s) estado(s) afetados, dentre outras situações 
emergenciais previstas em seu estatuto. 

23) Educação  Será obrigatória em todo o país, a educação 1º Grau, sob pena 
de responsabilização criminal dos pais, sendo gratuita aos que optarem pela mes-
ma. Cada estado deverá propor currículos educacionais mínimos, mas não limitan-
tes. Não haverá currículos nacionais, exceto para o ensino do idioma português, 
assim como, para o ensino da História do Brasil, Geografia Brasileira e símbolos e 
protocolos cívicos de âmbito nacional. Cada comunidade será incentivada a promo-
ver em parceria entre a creche, a escola e os pais, prioritariamente, a formação da 
criança de zero a cinco anos de idade, nos aspectos relacionados ao caráter, ética, 
moral, valores e virtudes humanas, de acordo com usos e costumes locais.  

24) Meio Ambiente  Será de competência de cada estado,  em legislação pró-
pria.  O Governo Federal terá sob sua competência, determinados parques nacio-
nais, especialmente os localizados em estados de baixa densidade demográfica e 
territórios federais. 
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25) Criação de novos partidos políticos em ambiente federalista 
 A lei dos partidos políticos será alterada para possibilitar a criação de 
partidos sem restrições, sendo a participação no processo eleitoral mu-
nicipal totalmente livre e no estadual e federal possibilitada através de 
abrangência mínima exigida (cláusula de acesso). 

26) Política habitacional, saneamento e urbanização   serão atribuições de 
estados e municípios, na forma que lhes convierem.  

27) Funções básicas dos estados federados   Planejamento das políticas e a-
ções referentes à melhor distribuição demográfica e de recursos, auxiliando e 
financiando municípios através de projetos de infraestrutura específicos devida-
mente estudados e aprovados, tudo de acordo com vocações regionais, levando
-se em conta, ainda, a vontade da população de cada local, a qual deve ser 
consultada através de plebiscitos ou decisões conselhos locais, conforme a lei 
de cada município.  

28) Razão da existência da Federação   A União dos estados federados, se-
rá representada pelo Governo Federal, cuja postura será voltada para as ques-
tões de ordem mundial, recomendando, quando for o caso, a adoção de estraté-
gias, políticas e ações por parte dos estados, sob o crivo da Câmara  Federal e 
do Senado Federal.  

29) Assembleia Estadual  Será formada pelos deputados estaduais, eleitos 
pelo voto direto, livre e facultativo, preferencialmente no sistema distrital. Sua 
função assim como a atuação de seus membros será definida na Constituição 
Estadual. Será facultado aos estados a criação do Senado Estadual. 

30) Referendos e plebiscitos  O Partido Federalista propugnará intransigen-
temente pela adoção dos plebiscitos e referendos como meio de proporcionar a 
decisão direta da sociedade, nas questões coletivas que lhe dizem respeito. A 
adoção de uma nova Carta Magna será proposta também através do devido ple-
biscito, sem o qual, não se poderá considerar a existência plena e legal do Esta-
do de Direito Democrático.  

31) Garantias constitucionais   Uma nova Constituição Federal, aprovada 
em plebiscito pelo Povo Brasileiro, preverá a garantia da propriedade privada e 
dos contratos firmados.  

32) Saúde   O Estado será responsável pelo saneamento básico e pelo comba-
te às endemias. A saúde será privatizada em massa, proporcionando a redução 
do custo pela escala e competição aberta entre as empresas, cuja interferência 
estatal se resume ao Judiciário, par dirimir os problemas surgidos na relação de 
consumo e prestação de serviços. Entretanto,  cada  estado e  município terá 
liberdade para adotar suas próprias políticas, mesmo públicas, arcando com as 
despesas decorrentes, especialmente com o poder de decisão popular sobre is-
to. 

33) Exploração de riquezas naturais – livre para quaisquer empresas, desde 
que, respeitadas as regras locais incluindo as que tratam do meio ambiente. 

34) Transportes – O Governo Federal poderá apresentar estudos e planos de 
malhas rodoviárias, ferroviárias e fluviais nacionais de integração do transporte, 
entretanto, a execução ficará por conta de cada estado, pública ou pela iniciati-
va privada. Haverá mínima regulação do setor aéreo e se buscará, com a desre-
gulamentação, atrair empresas e consórcios empresariais, incluindo a saudável 
prática de lançamento de ações e “bonds” para financiamento de obras, com o 
objetivo de construção de estradas rodoviárias, de ferro – com modernos e rápidos 
trens – aeroportos, eclusas e portos fluviais, e até mesmo a exploração de novas 
modalidades de transporte como os dirigíveis. 
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35) Energia – como setor livre das atuais 17 mil  leis, decretos e 
regulamentos que regulam o setor, a iniciativa privada poderá in-
vestir na geração de energia de diversas fontes, assim como, na 
distribuição ao consumo, de acordo com as regras de cada estado 
e cada município. 

36) Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) – Com a desregulamentação do 
setor e a autonomia das universidades, será possível o pleno incentivo para 
que estas se tornem departamentos de extensão em pesquisa e desenvolvi-
mento de empresas, remuneradas tanto pela demanda contratada e respecti-
vos resultados quanto pela exploração da propriedade intelectual – royaties. 
Incentivo á criação de incubadoras tecnológicas, principalmente no meio pri-
vado, com apoio do sistema aberto de mercado de capitais – bolsa de valo-
res. 

37) Universidades – pregamos o fim da universidade pública e gratuita, de 
maneira que se incentivem a criação de cursos técnicos para a formação téc-
nica do brasileiro nos mais diversos campos de atividade. As universidades 
passarão a produzir recursos acadêmicos e científicos, preconizando-se o 
mérito e talento individuais como meio de acesso. Entretanto, cada estado 
encaminhará o tema, de acordo com suas prerrogativas e decisão popular.  

38) Agricultura – incentivar a produção em escala, com manejo integrado 
do meio ambiente, desenvolvendo-se e sofisticando-se o agronegócio com 
cada vez mais valor agregado, livres de tributação, como meios de produção 
de alimentos não apenas para o Brasil mas para o mundo. Incentivo para a 
prática do hedge agrícola, ou seja, a garantia da venda da produção através 
de antecipações em bolsa de mercadorias, dentre outros mecanismos frutos 
da sofisticação do mercado de capitais e de commodities. 

39) Política externa – o Brasil passará a ser cada vez mais respeitado co-
mo potência, considerando as taxas de crescimento e as potencialidades ga-
rantidas pela perenidade das regras, de sua democracia estável, de um Judi-
ciário ágil e executor da Lei. Certamente, o Brasil ocupará uma posição na 
qual possa se relacionar com a maioria absoluta dos países, entretanto, não 
se alinhará politicamente com aqueles que adotam modelos ditatoriais.  
Sempre se posicionará na defesa intransigente da Liberdade, da Autonomia 
do indivíduo, dos povos das localidades e regiões, da liberdade de comércio 
no mundo e o fim das barreiras protecionistas, de maneira que o povo de 
cada país possa se beneficiar do livre comércio e das vantagens comparati-
vas e complementares dos relacionamentos comerciais entre países.  

40) Amazônia – Será proposto, dentro do novo ambiente federalista e sob a 
nova Constituição quando em vigor, um estudo e consulta popular local, para 
que estados como Acre, Roraima, Amazonas e Amapá eventualmente sejam 
transformados em territórios federais, objetivando uma maior atenção por 
parte do Governo da Federação sobre as incomensuráveis riquezas naturais 
da região, hoje ao abandono, entregues à rapinagem inclusive com agressão 
ao meio ambiente. A cidade de Manaus poderia, por exemplo, transformar-se 
em “cidade-estado” auferindo autonomia e status nesse sentido, transfor-
mando-se também, em polo referência de toda a região. O estado do Ama-
zonas poderá ser dividido em três novas regiões, na condição de território 
federal. Os territórios federais assim permanecerão até a ocasião em que a-
tinjam densidade demográfica e de desenvolvimento suficientes não apenas 
para a sua autonomização como estado federado, mas com plena capacidade 
de controle e correta exploração de suas riquezas naturais e respeito ao meio 
ambiente. 
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Principais Tópicos 
Temas expandidos 

 Um dos graves erros do modelo econômico causados pelo cen
tralismo é horizontalização das regras quanto aos pagamentos dos 
salários. Determinado pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 
– os pagamentos devem ser feitos sempre em determinado período 
do mês, ou seja, até o quinto dia útil de cada mês.  Se pararmos 
para pensar um pouco, perceberemos que o Brasil só tem dinheiro 
durante esses dias, no máximo até o dia 13 ou 15. Depois disso, só 
no mês que vem. É o comércio que se ressente mais, refletindo em 

Explicações ampliadas dos temas fundamentais da Sociedade Brasileira. 

toda a cadeia produtiva e de serviços. Sim, porque todos os pagamentos, em fun
ção disso, se concentram também por esses dias. Infelizmente, muitas coisas são 
feitas há muito tempo sem mais se saber o porquê. 

OS TAIS “BENEFÍCIOS” DEVEM FICAR COM VOCÊ! 

 Uma das propostas do Partido Federalista é orien
tar os estados, quando estes adotarem leis trabalhistas 
próprias dentro do novo ambiente federalista que se 
pretende introduzir no país, é o pagamento diário ou se
manal, como ocorre nos EUA.  E por que não transferir 
para o bolso do prestador de serviço (empregado) os 
“benefícios” do 13º, férias, FGTS, etc., dentro dos paga
mentos diários ou semanais, permitindo que as pessoas 
tenham a liberdade de escolher sua previdência, seu 
plano de saúde, sua poupança, suas férias, enfim, sem 
dirigismo e sem os perigos que o trabalhador passa ao 
ver a empresa na qual ele trabalhava falir e deixar  ele 
“na mão”. Sim, porque muitos ficam a receber férias 
vencidas, FGTS não recolhido (e quando recolhido rende 
3% ao ano, ou menos!), 13º e outros direitos quando 
uma empresa fecha. Se o trabalhador não é sócio da empresa e é tido como a par
te mais fraca nessa relação, ele deve ser o primeiro a receber. O melhor, portanto, 
é pagálo todos os dias ou semanas, sem permitir a ocorrência  dos perigos dessas 
perdas. Por outro lado, o pagamento diário ou semanal injeta dinheiro permanen
temente na economia, revitalizandoa e mantendoa saudável, além de desburocra
tizar procedimentos que encarecem os produtos e serviços brasileiros, os quais de
veriam beneficiar a ..... nós mesmos! 

LEIS TRABALHISTAS 

 No Brasil a legislação trabalhista é arcaica (de 1943) “aperfeiçoada” por cente
nas ou talvez milhares de portarias, leis, decretos e outros regulamentos tornando 
proibitiva ou perigosa ao empreendedor a atividade produtiva contratada. No fede
ralismo pleno, cada estado se preocupará com esse tema, eliminandose a CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho a qual, mais impede o emprego do que o permi
te. O que deve ser protegida é a relação contratual entre o empregado e a empre
sa, o prestador de serviços e o contratante, na qual, ambas as partes cumpram o 
que livremente acordaram. Nas atuais circunstâncias o empregado não pode, mes

EMPREGO 

DINHEIRO NO BOLSO – TODOS OS DIAS 

"Onde você prefere ter 

seu dinheiro? No seu 

bolso ou no bolso do 

Governo e da empresa 

com os tais "benefícios 

sociais”? (Thomas 

Korontai)  
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mo que declare por escrito, abrir mão de determinados “direitos” con
signados na Lei, resultando na desconfiança daquele que já não se a
nima mais a empregar, até porque o mercado não reage.  
 Nossa proposta de revisão, portanto, está na estadualização da 
legislação, onde cada estado desenvolverá a sua. E, com certeza, ha

verá uma forte preocupação para não ser tão cheia de "benefícios" ao empregado 
que afaste os empregadores do estado, perdendoos para outros com senso menos 
intervencionista e mais moderno, portanto. Uma competição muito saudável na 
qual todos sairão ganhando.  Principalmente você, empregado ou não, que, além 
de ganhar mais em salários, ganhará com a liberdade de ser dono do seu dinheiro.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E O EMPREGO 

 Praticamente todos os partidos e candidatos prometem fazer algo sobre o de
semprego. Não se sabe até o presente momento, se alguém disse como fazer...  

 Empregabilidade está diretamente relacionada com atividade econômica. Esta 
só existe se houver consumo de produtos e serviços. O consumo, por sua vez, só 
existe se os produtos e serviços tiverem preços acessíveis.  
 Já se sabe que cerca de metade dos preços dos produtos e serviços, na sua 
média, se constituem de tributos – impostos, taxas, contribuições provisórias e per
manentes, etc., etc..  
 O raciocínio então é simples: se tais tributos deixarem de existir na formação 
dos preços, certamente estes ficariam na metade do que se cobra hoje. Um auto
móvel, por exemplo, tem em seu preço uma carga de cerca de 42%, segundo se 
publicou na revista Veja, há uns dois anos. Um carro popular que custe cerca de R$ 
19.000,00 atualmente poderia ser vendido por cerca de R$ 11.200,00. Certamente 
seriam vendidos muito mais automóveis do que atualmente se vendem.  
 Assim, com os preços diminuídos e alinhados com a realidade dos preços in
ternacionais – o que também inibiria o contrabando – haverá um universo maior de 
pessoas em condições de comprar, não apenas automóveis, mas todos os produtos.  
Ou seja, o poder de compra se amplia, sem que se tenha mexido nos salários ou 
renda.  Ampliandose o consumo, o setor produtivo passa a ter que contratar, 
gerando emprego. 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

 A inversão do atual ciclo de baixa atividade econômica para alta atividade pro
move a tão sonhada distribuição de renda no Brasil, através de três momentos per
feitamente distintos: 

1º) O primeiro momento de distribuição de renda se dá com a ampliação do poder 
de consumo, ou seja, dentro do atual padrão de rendimentos e salários das pesso
as, a queda dos preços significa que, com o mesmo dinheiro recebido no mês pode
se adquirir mais coisas, podese consumir mais. Isso possibilita melhora no padrão 
de vida das pessoas, já que se terá acesso aos bens que antes não poderiam ser 
adquiridos, sejam eles em quantidade ou qualidade; 
2º) O segundo momento da distribuição de renda se dá, em curto prazo, face ao 
aquecimento da atividade econômica, com a geração de emprego e atividade labo
ral  – trazendo da marginalidade as pessoas que hoje se encontram sem emprego 
ou em atividades de subemprego. Frisese que, mesmo as pessoas desqualificadas 
encontrarão trabalho mesmo em serviços desqualificados ou com pouca qualifica
ção, em setores que vão desde a construção civil até as atividades domésticas e 
prestação de serviços no setor de prestação de serviços (copeiras, faxineiras, gar
çons, manobristas, etc.). Ou seja, o emprego, assim como, a remuneração em 
qualquer atividade lícita é, de fato, uma forma de distribuição de renda mais justa 
do que esmolas governamentais; 
3º) O terceiro momento de distribuição de renda se constitui pelo aumento de ren
dimentos diretamente relacionado com habilidades pessoais, ou seja, as pessoas 
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com habilidades serão disputadas pelas empresas, especialmente pela 
carência de bons profissionais no mercado de trabalho. Tais disputas 
se dão com ofertas de salários e rendimentos maiores, acompanhados 
de outros benefícios, tudo para agradar e segurar o profissional. 

CONCLUSÃO 

 Nada do que foi dito é irreal ou impossível de acontecer. Nada do que se pro
põe traz qualquer prejuízo ao empregado, ao trabalhador, pelo contrário, só traz 
benefícios aos empregados e aos empregadores. Afinal, um bom negócio é aquele 
que deve ser bom para os dois. E o Governo? É o que menos deve interferir, pois o 
governo não deve ganhar nada nessa relação. A função do Governo é, através do 
Judiciário, resolver os conflitos que surgirem. Apenas isso. 
 Com a atual situação não é difícil entender porque as empresas estão despe
dindo as pessoas e, pior, fechando suas portas para sempre. E não aceitamos a 
desculpa de que a tecnologia despede pessoas, pelo contrário, ela cria novos em
pregos, realoca as pessoas para novas atividades, obrigandoas, contudo, a apren
derem novas habilidades. Mas ser contra isso, é ser contra o progresso... 
 Mas, o emprego depende também de atividade econômica e, para isso, não 
basta uma reforma tributária (veja o que propomos nos outros tópicos), exigindo 
que o governo se reinvente para servir à sociedade e não esta ao governo.  É aí 
que entra o federalismo pleno, tirando atribuições que não devem ser feitas pelo 
Governo Federal, passandoas para os estados  estes também abrindo mão de a
tribuições que não lhes cabem para os municípios e estes, por sua vez, abrindo 
mão de tudo que possa ser feito pela própria sociedade para esta, desde o chama
do Terceiro Setor até cada indivíduo. 

“Tributar extorsivamente a empresa é negar a compreensão da verdadeira 
finalidade da mesma, que é a de produzir conforto através da devida recompensa ao 

empreendedorismo e iniciativa, sendo que tal negação penaliza, finalmente e 
principalmente, a nós mesmos, através de preços mais caros, com as funestas 

consequências da diminuição do consumo, da produção e do emprego“ 
(Thomas Korontai - Presidente Nacional do Partido Federalista) 

 O modelo centralizador crônico brasileiro já tem tanto tempo de vida que se 
perdeu, dentre tantas outras coisas, o verdadeiro significado da empresa. Fato, ali
ás, causado também pelos embates ideológicos desde Karl Max X Adam Smith  So
cialistas X Capitalistas, até há bem pouco tempo. 
 O problema é que ainda não se conseguiu ressignificar convenientemente o 
papel da empresa e do empresário. A cada problema de caixa surgido no país, tri
butamse as empresas, pensandose penalizálas para aumentar sua contribuição 
ao país ou sabese lá o que. 
 Tratase de um erro dos mais crassos, senão vejamos: 

a) uma pessoa com algum capital ou bens que possam ser transformados em capi
tal, identifica um nicho de mercado ou resolve empreender empresarialmente algu
ma habilidade/conhecimento seu  objetivo: lucro, ou seja, rendimento e retorno do 
capital investido; 

b) para que tal empreendimento seja possível é necessário alocar bens de capital 
(máquinas e equipamentos) contratar colaboradores (funcionários) e serviços de 
terceiros; 
c) não resta dúvida de que a empresa começou a ser útil à sociedade como um to

IMPOSTOS 
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do, ou seja, a empresa atende  plenamente sua função social, não sen
do necessário pressionála a nada. O mercado faz isso com muito mais 
competência do que governos. 

O GRANDE ERRO 

     É evidente que todos os custos, inclusive os tributários, sejam 
"encavalados" nos insumos, desde os encargos da folha de pagamento até os tribu
tos e taxas  cobrados pelas três esferas de governo, sendo incorporados à planilha 
de preços, além, é claro, da taxa de juros...  

Resultado: uma explosão do preço na ponta de consumo, inibindo a compra de 
um consumidor com uma das mais baixas rendas per capita do mundo, se estratifi
carmos por classe de rendimento (a divisão do PIB pela população não reflete a re
alidade de rendimento da maioria da população brasileira). 
 Faltando consumo, falta produção, falta giro de capital com o consequente de
sinvestimento, desemprego e estagnação progressiva da economia do país. 

RETIRADA DE IMPOSTOS DAS EMPRESAS 

 Nós, do Partido Federalista, estamos propondo a retirada de todos os impostos 
da cadeia produtiva. Nosso projeto propõe basicamente apenas um imposto sobre 
produtos a ser cobrado somente no consumo final, destacado do preço onde o va
rejista será o responsável pelo repasse do dinheiro pago pelo comprador/
consumidor, em boletas especiais compensáveis nos bancos, os quais farão a distri
buição diretamente aos cofres do município, do estado e da União, nas alíquotas 
correspondentes. 
 A União terá uma alíquota fixa em todo o Território Nacional, enquanto cada 

estado e cada município determinará sua alíquota, 
de acordo com suas necessidades.  
 É o fim dos impostos declaratórios e de toda a 
burocracia, tanto na empresa quanto no setor públi
co que tanto custa à sociedade. A corrupção e a so
negação cairão a níveis muito baixos, induzidos pela 
relação risco X benefício. Imposto baixo não se so
nega, pagase certinho para evitar problemas sérios 
com o Estado, afinal, ficar com o dinheiro de impos
tos, deixados pelo consumidor em depósito fiel, a
carreta em cadeia.  
 O controle passa a ser feito via estoque, sendo 

a nota fiscal mero documento de titularidade, ou seja, uma nota de compra, sem 
finalidade fiscal. Considerando a possibilidade de aplicação de alíquotas razoavel
mente pequenas (talvez uma média geral de 12% somandose as três esferas de 
governo), é crível que todos paguem sem se sentirem constrangidos pela atual 
sangria com destino duvidoso. 
 A empresa, como consumidora eventual de produtos também pagará o impos
to, caso esteja, portanto, na ponta final da cadeia produtiva.  
 Assim, será o fim de todos os impostos declaratórios, incluindo o fami
gerado Imposto sobre a Renda, seja sobre pessoas físicas ou sobre pessoas 
jurídicas. Aliás, só para constar, as empresas jamais deveriam ser tributadas sobre 
a renda, pois elas produzem resultados que, se forem positivos, poderão ser distri
buídos aos sócios e acionistas ou serem reinvestidos na própria empresa. Mesmo 
nos EUA esse erro é cometido e, certamente, não o cometeremos em terras de um 
Brasil Federalista. 

BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS 

 Com a retirada dos impostos, taxas e tributos na cadeia produtiva, bem como, 
a real e verdadeira simplificação na abertura e/ou transformação e administração 
contábil de empresas, os preços terão uma queda estimada em 50%! 
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 Considerandose esse fator, temos o primeiro momento da redis
tribuição da renda nacional, aumentandose em aproximadamente 10
0% o poder de compra de cada pessoa! 
 O incremento do consumo é inevitável, assim como, da poupança 
interna, trazendo reflexos extraordinários para a economia como um 

todo, com aumento da produção, dos investimentos e dos salários  gerando o se
gundo momento de aumento da renda per capita: os melhores profissionais, em 
qualquer área, serão disputados pelas mesmas regras de mercado. 
 Observandose esta proposta do Partido Federalista, parece simplista demais 
para ser verdade, mas a simplicidade é que carrega a verdade. 
 Não se pode falar em reforma tributária de fato no Brasil, se não se reconside
rar o papel da empresa, pois de nada adianta tributála e dificultar sua existência, 
já que o consumidor é quem paga a conta deste grave erro de foco. 
 O IF  Instituto Federalista  promoverá estudos para verificar o impacto de 
tais medidas, juntamente com as outras de cunho "refederativo", objetivando inclu
sive encontrar os números que provarão que um novo modelo econômico é perfei
tamente possível no Brasil. 

NOVO MODELO TRIBUTÁRIO SÓ COM FEDERALISMO PLENO  

 As reformas federalistas devem ser entendidas como sistêmicas, ou seja, afe
tando todos os setores, para que se compreenda que a diminuição da carga tributá
ria está diretamente relacionada com a diminuição do custeio da máquina estatal 
como um todo. Ou seja, o modelo de federalismo que estamos propondo implica na 
ressignificação do Estado, qual é sua verdadeira função e quanto deve realmente 
custar à sociedade.  
Esse projeto tem possibilidade de ter aplicação sem grandes problemas, especial
mente após os estudos que serão feitos, pois praticamente seria uma versão mo
derna, prática e viável, sem possibilidade de formação de custos na cadeia produti
va, do discutido "imposto único" de autoria do exdeputado federal Marcos Cintra, 
cuja incidência se verificaria nas transações financeiras.  

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O NOVO MODELO TRIBUTÁRIO  

 Dentro do projeto federalista de tributação somente do consumo, acreditase 
que tais alíquotas, somadas, não passariam de 12% do preço de consumo e a arre
cadação teria um custo muito baixo. Presumese que a maioria das pessoas nascem 
bem intencionadas e o pagamento de um tributo para cada esfera de governo, den
tro do princípio do tributo condominial, praticamente eliminaria o que se chama de 
sonegação. O ato de sonegar é diferente do ato de apropriação indébita, pois o pri
meiro depende de uma declaração sobre a base de cálculo do que será recolhido ao 
Governo. O segundo é a retenção de uma importância que se refere ao tributo, 
cristalina e pura, de titularidade total do Governo, em cuja operação, o comerciante 
é o depositário fiel.  
 Nessas circunstâncias, assim como no sistema tributário que consta do nosso 
Programa, o comerciante compreende e sente claramente que aquela importância 
não lhe pertence e não faz parte do preço. E o consumidor negocia sobre o preço 
do produto e não sobre o volume de preço formado pelos impostos sobre o produto, 
evitandose que o comerciante tenha a oportunidade de sonegar informações  nota 
fiscal, por exemplo.  Dentro do atual e perverso modelo tributário brasileiro o co
merciante sente que "paga" tais impostos, sendo tentado a sonegálos. 

TRIBUTOS ESTADUAIS 

 Além desse tributo único cobrado sobre o consumo de produtos no varejo, ca
da estado terá liberdade para ter o seu sistema tributário da maneira que seu povo 
consentir, dentro de suas necessidades, portanto. Um determinado estado poderá 
aceitar a existência de cassinos e jogos, cobrando impostos sobre os mesmos, as
sim como, cobrar um diferencial sobre cigarros e bebidas. Outros poderão adotar 
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cobrança de algum tributo temporário ou adicional sobre a fatura de 
energia elétrica, por exemplo. Outros poderão tributar ou não a terra. 
O estado do Oregon, nos EUA, por exemplo, não tem nenhum tipo de 
tributo sobre produtos e serviços e vive dos tributos sobre a terra. 
 Liberdade e autonomia estadual é isso, cada um resolvendo seus 

problemas. 

TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 Os municípios, dentro do modelo federalista que estamos propondo, deixam 
de ser entes "federativos" (um crasso erro jurídico e organizacional no art. 1º da 
atual CF/88) e passam a ter liberdade e autonomia quase que totais. Inclusive para 
constituição de novos municípios ou comunidades, não mais requerendo autoriza
ção de ninguém para isso. É claro que seus habitantes não poderão fazer nada que 
contrarie os princípios básicos da Carta Magna e da Constituição Estadual, princí
pios estes, focados nas liberdades e garantias fundamentais. 
 Nessa situação, os municípios não mais dependerão dos repasses federais, 
posto que será eliminada a evasão de divisas para os cofres da União, como ocorre 
hoje, para depois "redistribuílos", como deveria ocorrer, mas... Assim, os municí
pios poderão contar com o tributo sobre o consumo de produtos, ou até mesmo a
brir mão deste, para preferir adotar taxas próprias e exclusivas, como por exemplo, 
tributo à propriedade ou taxa municipal na mesma forma como se pratica  em con
domínios.  Aliás, um município é isso mesmo, um condomínio, no qual os morado
res se cotizam para o custeio da manutenção do espaço público, certo?  
 Nos EUA temos 50 mil comunidades e municípios, na Alemanha, cerca de 18 
mil, na pequena Suíça de 41 mil km2, cerca de 3 mil e, no Brasil, com seu gigantis
mo territorial, cerca de 5.600 municípios, sendo 73% destes, segundo dados do IB
GE/03 com menos de 20 mil habitantes. Isso significa algo em torno de 4.100 mu
nicípios do pequeno universo de municípios brasileiros, revelando falhas de distri
buição demográfica causadas exatamente pelo modelo político e institucional ga
rantido pela "Constituição Cidadã"  pois todos, sem exceção, são obrigados a ter 
prefeito e câmara municipal com, no mínimo, nove vereadores, e todas são depen
dentes dos repasses federais.  
 O projeto federalista contempla, portanto, a liberdade das comunidades em 
encontrarem suas próprias soluções, podendo estas, ainda, contar com recursos do 
respectivo estado federado especificamente para determinadas situações, obras e 
projetos  o chamado "dinheiro carimbado". É aí que entra a ação dos deputados 
estaduais, do voto distrital, da utilidade da arrecadação estadual de tributos. 

JUSTIÇA 

A JUSTIÇA QUE TARDA É FALHA MESMO!  

 Um dos males do centralismo crônico está no modelo 
de justiça no Brasil. É cara e inacessível para a maioria da 
sociedade. Temos um sistema de leis horizontalizado em 
todo o país, não levando em consideração as peculiarida
des regionais e um sistema de múltiplas instâncias de re
curso, permitindo inclusive, que uma causa qualquer che
gue até a mais alta instância do País.  
 Para tentar solucionar o problema do acúmulo de 
centenas de milhares de processos no STF  Supremo Tri
bunal Federal  ao invés de se focar na causa optouse por 

criar uma nova corte superior, o STJ  Superior Tribunal de Justiça  com o objetivo 
de julgar as matérias tidas como infraconstitucionais. O Brasil, salvo melhor juízo, 
passou a ser, provavelmente, o único país do mundo a ter duas cortes superiores... 
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 O problema é que o STJ vem se transformando, gradativamente, 
em uma corte intermediária, pois muitos dos recursos ali julgados po
dem ser objeto de novo recurso ao STF, arguindose por algum aspecto 
constitucional. O resultado: mais de 100 mil processos no STF, para 11 
ministros. Frisese que a Corte Suprema dos EUA recebe anualmente, 

algo em torno de 500 processos.  
 O que está errado é o modelo da organização judiciária no País, arrastado que 
foi pelo centralismo crônico do Estado Brasileiro, cujos poderes crescentes o habili
tam a fazer leis que valem para todo o País. Logo, matérias constitucionais e infra
constitucionais se misturam no espaço nacional, em detrimento da competência es
tadual. A própria Constituição Federal instituiu esse caos jurídico no País, não se 
permitindo que decisões judiciais ocorridas nos respectivos Tribunais de Justiça 
tenham sua instância ali encerrada. Ou seja, todo o sistema legal brasileiro pas
sou a ser nacional em detrimento às pouquíssimas legislações estaduais que ain
da diferenciam, nesse sentido, uns estados de outros.  
 Por sua vez, a Constituição Federal que de tão analítica se tornou evasiva, 
só tem provocado confusão nas sentenças, conduzindonos à tal da "súmula vin
culante", um instrumento jurídico perigosíssimo num país que não sabe direito o 
que é democracia  o voto ainda é obrigatório... 
 Há que se ressaltar ainda que a Constituição Brasileira não é autoaplicável, 
dependendo de regulamentação de cada um de seus artigos, letras, incisos, pa
rágrafos, os quais somados poderiam significar algo em torno de 3 mil artigos! 
Cerca de 2/3 desta peça de retórica política  a "Constituição Cidadã"  não po
dem ser invocadas por falta de regulamentação. E, pior, mais de 20 anos depois 
da sua proclamação pela Assembleia Nacional Constituinte  1/3 dos senadores 
que dela faziam parte, eram biônicos, ou seja, indicados pelo regime militar  a 
Constituição Federal vem sofrendo emendas na calada da noite, feitas pelos 
"representantes do Povo", chegando ao absurdo de emendar até mesmo nas Dispo
sição Transitórias!  

 Para que se garanta o status quo, ou seja, o regime vigente, os juízes de
têm privilégios no mínimo discutíveis, tais como, a inamovibilidade com a descul
pa de se garantir o sentido discricionário de suas condutas, resultando, entretan
to, no endeusamento de muitos dos juízes brasileiros. O fato de o Poder Executi
vo poder indicar juízes para as instâncias máximas  STF e STJ  não permitem 
independência e harmonia entre os 3 Poderes, transformandoas em órgãos deci
sórios com influência política.  
 Por conta dessas mazelas, do cipoal de leis, da confusa Constituição Federal 
que falta ser regulamentada em quase 2/3, temos juízes que não conhecem a ma
téria que julgam. Ou juízes que não julgam por seus próprios propósitos. Ou os que 
julgam com coragem e são transferidos para comarcas que nem constam no mapa. 

O MODELO JUDICIÁRIO PROPOSTO 

 Propomos o fim do STJ  Superior Tribunal de Justiça  tendo em vista a auto
nomia judiciária e legislativa dos estados  tanto em matéria substantiva quanto 
adjetiva  restando no âmbito federal, tão somente matérias assuntos de interesse 
da Federação, ou seja, eminentemente constitucionais. Assim, o STF  Superior Tri
bunal Federal  reservandose à sua  verdadeira função da mais alta corte judiciária 
do País, receberá para julgamento somente matéria eminentemente constitucional. 
A jurisprudência do STF, embora não deva ser considerada vinculante para todo o 
País, estabelece o "estado dos usos e costumes", orientando o judiciário em todo o 
País a seguilo, além da população mas, não se permitindo o engessamento da e
volução do Direito, face à constante evolução humana.  
 Juízes federais em todos os estados julgarão todas as matérias à ele dirigidas, 
desde que afetas à esfera de legislação federal e à Constituição. 
 Em nível federal ainda poderemos ter um Tribunal  Administrativo Federal, fo
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cado nos assuntos administrativos e o Tribunal Superior Militar. 

 Toda matéria infraconstitucional será aquela cuja instância se en
cerra na corte superior de cada estado, ou seja, afeta à respectiva 
constituição estadual. Assim, um litígio entre vizinhos de um condomí
nio sobre a permissão ou não de se abrigar um cachorro em um dos a

partamentos jamais chegará ao STF, como hoje ocorre. Aliás, é assunto que prova
velmente se resolva em uma das oportunidades citadas adiante. 

O MODELO DE BAIXO PARA CIMA 

 De uma maneira simplista, considerando que o tema é complexo, o Judiciário 
deve ser pensado em 5 situações: 

a) Mediação – instrumento de modernidade no trato dos litígios, a mediação bus
ca promover acordo imediato entre as partes. Muitos casos se encaminham para 
litígios problemáticos pela simples falta de uma melhor comunicação e entendimen
to entre as partes. O mediador, profissional treinado e habilitado, não necessaria
mente ligado à magistratura, detém conhecimento e técnicas de promoção de acor
dos que sejam bons e justos para ambas as partes. 

b) Arbitragem – outro instrumento que busca evitar o foro judicial, muito usado 
nos litígios comerciais, trabalhistas e até familiares na maioria dos países de Pri
meiro Mundo, tem no árbitro, um profissional do mesmo ramo de atividade das 
partes envolvidas, ou seja, alguém versado no assunto em litígio. Árbitros não pre
cisam, necessariamente, serem do ramo do Direito, mas precisam ser preparados 
para a função, fazendo cursos especiais para a atividade. Ambas as partes devem 
se compromissar a aceitar o laudo arbitral e, na grande maioria das vezes, estas 
continuam suas relações comerciais normalmente, superadas as divergências, nor
malmente frutos de interpretações errôneas de cláusulas contratuais ou situações 
mal conduzidas no decorrer da vigência de um contrato. As vantagens vão desde os 
custos extremamente reduzidos além da agilidade na solução dos casos. A arbitra
gem comercial já está em uso no Brasil, mas ainda é incipiente. 

c) Juízo distrital, onde ocorre boa parte de casos que não possam ser levados à 
mediação ou arbitragem, especialmente os de pequenos delitos, brigas, arruaça e 
coisas afins. Neste patamar, os juízes distritais julgam com rapidez, dentro de nor
mas consuetudinárias, ou seja, de acordo com usos e costumes e bom senso, sem 
desrespeitar, é claro, as garantias fundamentais individuais. Estes juízes devem ser 
eleitos pelo povo, a cada 2 ou 3 anos, em voto facultativo, e os candidatos, além 
de estarem habilitados para o exercício do cargo, ou seja, com formação acadêmica 
e pósespecífica, não podem pertencer a partidos políticos. A eleição ocorre em ju
risdições limitadas, distrital mesmo.  
- todos os recursos eventualmente surgidos destas cortes distritais serão objeto de 
julgamento quanto à sua validade e natureza processual, legislativa e constitucio
nal, por cortes de apelação, composta por juízes que comporão turmas, sempre em 
número ímpar, cuja função é identificar a situação de cada caso. Isso significa que 
uma decisão distrital pode ser contestada desde que revestida das características 
de legitimidade quanto a legislação estadual, federal ou constitucional. Caso o re
corrente não possua argumentação nesse sentido, ou que a mesma não seja sufici
ente para demonstrar infração de alguma legislação superior, o recurso é denegado 
e se encerra ali mesmo, a instância judicial. Em caso contrário, um recurso pode 
ser encaminhado para um tribunal estadual ou um juiz federal, conforme a nature
za do processo, suspendendose os efeitos da decisão distrital.  
- Os juízes das cortes de apelação poderão ser eleitos pelo povo de cada região, 
para períodos de 5 anos, com direito à reeleição, para que se decrete com isso, ple
na independência.  

e) Os tribunais estaduais poderão ser especializados em tributário, penal, cível, 
eleitoral, todos com júri ou observadores populares. Os juízes estaduais podem ser 
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escolhidos pelo colégio eleitoral formado pelos juízes distritais do estado 
e pelos juízes que compõe cortes de apelação, cujos candidatos já te
nham exercido o cargo em uma dessas casas e tenham cursado para 
tanto, na Escola da Magistratura. Podese adotar um modelo misto de 
votos populares  livre e facultativo  com os provenientes deste colégio 

eleitoral, onde cada voto teria um peso específico em função do índice de votantes 
populares. A renovação das cortes estaduais pode também, ser feita parcialmente, 
a cada 5 anos, assim como, o impeachment de um juiz pode ser solicitado por me
canismos democráticos especiais desenvolvidos no âmbito de cada estado. Os tri
bunais de contas devem ter seus conselheiros e juízes eleitos diretamente pelo Po
vo no âmbito do respectivo estado, a cada 5 anos. Todos os candidatos, natural
mente habilitados como advogados e com algum curso na Magistratura.  
- Os juízes da Suprema Corte do Estado podem ser escolhidos, a cada 8 ou 10 a
nos, através de colégio eleitoral formado pelos juízes estaduais e distritais (ou so
mente os estaduais), tendo, naturalmente, exercido cargos na escala de ascensão.  
- para os juízes da Suprema Corte Federal, ou Supremo Tribunal Federal, caso con
tinue tal denominação, a nomeação dos mesmos deverá precedida de eleição atra
vés do colégio eleitoral formado pelos presidentes das supremas cortes estaduais, 
tendo direito a voto, ainda, o presidente do Senado, o da República e da Câmara. A 
renovação deve ocorrer, sempre parcialmente, ou seja, 1/3, por períodos entre 8 e 
10 anos. 

O CONTROLE É EXTERNO 

 Grande preocupação da sociedade sobre o controle do Judiciário  fiscalizató
rio, melhor dizendo  o modelo ora proposto permite: 

 1. Maior transparência para quem paga a conta: o Povo; 

 2. Renovação constante mas com equilíbrio; 

 3. Agilização da Justiça; 

 4. Desburocratização e queda do custeio administrativo da Justiça; 

 5. Livre evolução do Direito, dentro dos mais lídimos princípios do Estado  
  de Direito Democrático; 

 6. Plena independência do Poder Judiciário; 

 7. Plena conscientização (e adequação) dos respectivos papéis, por parte dos 
  operadores de justiça, especialmente funcionários e juízes no âmbito do 
  aparelho judiciário; 
 8. Valorização das carreiras dos operadores do direito; 
 9. O despertamento da confiança da população no Judiciário induzirá novos  
  comportamentos, respeito e ética, conduzindonos à uma Sociedade  
  aberta, desburocratizada, baseada na Confiança; 
 10. O fortalecimento do Poder Judiciário na garantia dos contratos e relações 
sociais poderá ser um forte indutor de novos investimentos e empreendimentos. 

 Buscamos com isso um encontro viável entre o necessário recomendável con
servadorismo que preserva as tradições mais nobres da Justiça e do Direito, com a 
necessária e inexorável renovação, modernização dos usos e costumes.  

 O direito consuetudinário, aplicado pelo menos em parte, na base da prática 
judicial, poderá contribuir em muito para liberar o Judiciário e permitir que se evo
lua junto com o os usos e costumes. Assim, será feita a Justiça na maioria absoluta 
dos casos.   

 A democracia é o remédio para o perfeito funcionamento 
das instituições. 

 Essa é a base da proposta federalista para um novo modelo de Judiciário no 
Brasil, certamente deverá ser aperfeiçoada no âmbito dos grupos de trabalho temá
ticos (GTTs) do IF  Instituto Federalista  na construção dos projetos para o Brasil 
e dos projetos de inspiração aos estados e municípios. 
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ESTADO DE DIREITO OU DIREITO DO ESTADO?  

Você já ouviu falar em "Estado de Direito"? 

 Na definição do direito, na sociologia e na política é, 
via de regra, a síntese das vontades da sociedade, do po
vo, em torno das regras de convívio. É como num condo
mínio.  
 Suponhamos que todos  ou a maioria  participem 
das assembleias dos condôminos e decidam, pelo voto, 

as regras, as ideias, os projetos de reforma, etc., que afetam a todos que moram 
naquele condomínio. O síndico ou o Conselho Diretor não podem decidir sozinho, só 
executar o que a assembleia decidir.  
 Num município, em um estado federado ou mesmo em um país, o principio é o 
mesmo. A população deveria ser consultada sobre cada decisão que afetasse suas 
vidas.  
 A intenção de algumas ideias podem até ser boas. O problema que a imposi
ção dessas leis, sem consulta popular ou plebiscito mesmo, denota uma total falta 
de confiança no povo brasileiro.  
 Você já foi consultado alguma vez? A verdade é que plebiscito ou referendo é 
palavrão para a maioria dos políticos. E quando é proposto, o fazem de forma a 
manobrar massas em interesses escusos ou no mínimo duvidosos, como o plebisci
to da proibição da comercialização de armas marcado para outubro de 2005. 
 Não é só o povo que não confia mais nas instituições e nos políticos. Estes 
também não confiam no povo que os colocou lá... 

AS MPs (Medidas procrastinadoras ou permanentes?)   

 Mas não para aí. Têm ainda as Medidas Provisórias, um instrumento que colo
ca em vigor imediato determinadas leis e regras, independente de o Poder Legisla
tivo ter ou não aprovado.  E, nas atuais circunstâncias, a Câmara fica então, com a 
pauta das demais votações trancada até que se vote a MP encaminhada como 
"urgente" pelo Poder Executivo. Ou seja, os poderes Legislativo e Executivo em 
"cabo de guerra" cuja ponta mais fraca é a sociedade, obrigada a engolir o resulta
do da contenda  qualquer um não serve mesmo. Está assim, decretado, o "Estado 
da Instabilidade"!  
 A imposição de leis, produzidas em escala industrial  desde 1988 já foram, 
segundo o IBPT  Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário  editadas cerca de 
1.600.000 regras, desde leis, decretos regulamentações, atos normativos, instru
ções e portarias, tornando impossível para operadores do Direito e da Contabilidade 
acompanharem a progressão desse cipoal. A imposição dessas leis, seja ela con
gressual ou governamental (do executivo), passa a ser o "Direito de Estado", ou 
seja, o inverso do "Estado de Direito", pois o povo só tem que obedecer ao que foi 
imposto, sem que tenha sido consultado.  
 É como se você fosse, voltando ao exemplo do condomínio, obrigado a pagar 
um aumento da taxa de condomínio por uma obra não emergencial a ser realizada, 
uma pintura geral, por exemplo, por medida provisória do síndico. Você gostaria?  
 Tal como em um condomínio, você sabe que quanto menos apartamentos ou 
casas, mais fácil administrálo. Certo? Absolutamente certo.  
 Os estados devem então que decidir sobre estas coisas, junto com a sua pró
pria população, como num condomínio, "um pouco maior" desse que você mora. 

"As leis inúteis debilitam as leis necessárias" (Montesquieu) 

LEIS 
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CADA ESTADO COM SUAS LEIS 

 Os estados devem ter autonomia para legislar sobre qualquer ma
téria  penal, tributária, trabalhista, administrativa, substantiva e adjeti
vamente, ou seja, incluindo os aspectos processuais. Assim, todos os 
códigos, civil, penal, trabalhista, etc., perderão validade quando entrar 

em vigor cada um desses códigos estaduais, sob uma nova Constituição Estadual, 
sob uma nova Constituição Federal.  
 Isso significa dizer que todos os temas polêmicos, como Pena de Morte, Euta
násia, Aborto, Prisão Perpétua, Prisão com Trabalhos Forçados, Penas Alternativas, 
Cassinos e outros jogos de azar, serão objeto de decisão do povo de cada estado. 
Do povo? Sim, através de plebiscitos.  
 Não se pretende aqui anular o papel dos legisladores, mas de ressignificálos, 
dentro de seu verdadeiro papel de legislar. Preocupados com a causa pública, o po
lítico legislador, na qualidade de deputado ou vereador, poder representar os ansei
os da sociedade ou parte dela, para criar e propor legislação no âmbito da respecti
va casa legislativa e até conseguir que seja aprovada. Mas a decisão final deve ser 
do Povo, em plebiscito ou referendos, pois afinal, é quem irá experimentar os efei
tos da legislação proposta  ou da falta dela.  
 Esse procedimento deve ser bem construído, evitandose que propostas isola
das do Executivo, por exemplo, sejam encaminhadas diretamente ao referendo po
pular, pois aí então, se estará passando por cima do Poder Legislativo, na abjeta 
prática do democratismo, a manobra das massas. 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 Considerando que os municípios terão ampla autonomia para sua gestão, es
tes terão também, autonomia para legislar sobre assuntos sobre os quais o Estado 
e a União não proíbem expressamente.  Assim, não haverá necessidade da existên
cia de uma Câmara de Vereadores, por exemplo, e regras ou leis comunitárias ou 
municipais poderão ser decididas até mesmo em praça pública conforme o tamanho 
da comunidade.  
 Nas grandes cidades, é muito provável que as câmaras continuem a existir, 
normalmente, mas é recomendável que muita legislação seja decidida em referen
dos populares. Há cidades nas quais, boa parte do processo legislativo e adminis
trativo pode ser passado para as regionais, ou seja, as áreas fruto de divisões ad
ministrativas de metrópoles, tais como São Paulo, que tem algo em torno de 37 ou 
o Rio de Janeiro com 29. Cada região dessas poderia se constituir em um distrito 
com autonomia financeira, administrativa e legislativa, reservandose à Prefeitura e 
a Câmara Municipal da "Matriz" as atribuições de interesse geral da cidade. Permite
se maior democracia e a prática da descentralização dentro do espírito federalista 
pleno das autonomias proposto pelo Partido Federalista, ou seja, a perseguição 
constante da mais ampla subsidiariedade.  
 São medidas que vão fazer com que a população se reaproxime da política, 
amplamente ressignifcada no seu contexto, atualmente satanizada face a prática 
pouco recomendável do jogo políticopartidárioeleitoral. 

LEGISLATIVO FEDERAL 

 O modelo do Poder Legislativo Federal continua bicameral porém com mudan
ças de conceito. Os deputados federais continuarão a ocupar a Câmara Federal, po
rém não mais na condição de "vereadores federais" em defesa de verbas para seus 
estados ou ainda, para suas regiões eleitorais (currais eleitorais?). Os deputados 
federais se ocuparão com legislação de interesse realmente da Federação, muito 
acima do chamado "interesse nacional", termo este usado para esconder ambições 
centralistas.  
 As leis emanadas da Câmara seguirão para votação e aprovação em Congres
so, união da Câmara dos Deputados com o Senado. Em caso de aprovação da nova 
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regra, se esta interfere em autonomias estaduais e/ou municipais, será 
necessário o referendo de 2/3 ou 4/5 dos estados federados para a sua 
aprovação final, sendo apenas homologado pela Presidência da Repúbli
ca, sem poder de veto. O preceito é, da mesma forma, válido para e
mendas constitucionais.  

 Já as leis federais de cunho administrativo, que não afetem autonomias esta
duais e que representem o interesse geral da Federação, serão aprovadas pela Câ
mara dos Deputados, depois pelo Senado, sendo ratificadas pelo Presidente da Re
pública, agora com poder de veto.  
 O Senado Federal terá ainda a incumbência de ser um conselho consultivo e 
fiscal, podendo instaurar processos de responsabilidade cível e criminal contra o 
Presidente da República, o respectivo Vice e determinadas autoridades federais, 
encaminhandose as conclusões ao Poder Judiciário para eventual instauração do 
processo legal. 

CONCLUSÕES 

O processo legislativo passa então a ser visto sob uma nova ótica, o papel do legis
lador passa a ser focado na legislatura, sendo, é claro, proibido o assistencialismo e 
uma série de outras atividades que nada dizem respeito ao papel de um deputado 
ou vereador. A política deve voltar a ser política, sem a esperança de ser perfeita, 
mas livre dos defeitos que a tornaram na abjeta politicagem.  

SEGURANÇA 

O NOVO MODELO DE SEGURANÇA  

A reorganização de todas as atribuições públicas passa tam
bém pela segurança. Objetivamente a segurança ficará assim: 

SEGURANÇA MUNICIPAL  

          As comunidades e cidades terão sua própria guarda, 
com um delegado municipal eleito pelo povo, desde que, é 

claro, tenha as qualificações para isso. A ideia é que o mandato seja para dois a
nos, podendo ser reeleito de acordo com o que dispõe a lei municipal.   
          A guarda municipal terá total autonomia abrangendo a área de segurança 
pública intensiva e ostensiva, polícia judiciária, de trânsito, dentre outras especiali
zadas. Cada município terá liberdade para constituir o seu aparato de segurança. 
Há muitos municípios pequenos, com 5 ou 10 mil habitantes  cerca de 4.100 mu
nicípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes  para os quais bastam apenas 
um "xerife" e um auxiliar, nada mais. Mas isso é decisão de cada local. A guarda 
municipal fica vinculada ao comando da cidade, seja este na forma de um prefeito, 
do presidente do Conselho da Cidade ou outra forma.   
           A redução de custos e a otimização de resultados serão extraordinárias. A
tualmente, a Secretaria de Segurança Pública de um estado deve se ocupar do a
parelhamento das polícias civil e militar em todos os municípios, com consequentes 
desequilíbrios na distribuição dessas forças, imiscuindose na autoridade municipal, 
tirandolhe todo e qualquer poder de prover a segurança de acordo com suas pró
prias características. Evitase com o novo modelo, o agigantamento desnecessário 
de tais secretarias, cujos orçamentos se restringirão ao âmbito efetivamente esta
dual. Os custos cairão, as polícias serão realocadas para as suas devidas funções, 
subsidiariamente. 

SEGURANÇA ESTADUAL 

           Cada unidade federada terá sua polícia estadual com atribuições especiais 
de socorrer ou intervir em comunidades e municípios com problemas que superem 
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sua própria capacidade ou ainda em crimes de classificação estadual. 
Além disso, as estradas federais e estaduais serão patrulhadas pela Po
lícia Rodoviária Estadual. Outras atribuições especiais poderão ser indi
cadas à Polícia do Estado, desde que nunca invadam as competências 
municipais. A Polícia do Estado fica vinculada ao Governador. 

SEGURANÇA INTERNA FEDERAL  

           A Polícia Federal terá atribuições relativas aos assuntos de sua esfera, in
vestigações especiais e intervenções em estados e municípios quando absoluta
mente necessário. O sistema de segurança contemplará ainda uma Agência Brasi
leira de Inteligência vinculada diretamente ao Executivo Federal, assim como orga
nismos especiais na área civil e militar. Logicamente, outros setores ligados à Polí
cia Federal como já existem hoje, permanecerão, porém serão reestruturados tanto 
do ponto de vista técnico quanto do logístico. Estes aparatos são de responsabilida
de federal tendo em vista sua atribuição de defesa da segurança no nível federal.  
           A eleição do Comandante da Polícia Federal pode ser feita por indicação de 
listas tríplices fornecidas por estados, com participação do Congresso Nacional, 
sendo aclamado o que mais tiver votos, para mandato de 4 anos, permitida a ree
leição por apenas uma vez mais. 

GUARDA NACIONAL 

         A Guarda Nacional em todos os estados, será a guarda especial da União, 
formada por civis e militares, para atuar em situações de emergência e conflito in
terno. Será um dos instrumentos de intervenção rápida da União no estado em que 
existir alguma situação que exija providência imediata, incluindo auxílio às forças 
estaduais e municipais. 

SEGURANÇA EXTERNA  

           Importante frisar que propomos que a segurança das fronteiras terrestres, 
marítimas e aérea, exceto alfândega, deva ser feita pelos militares e não pelos ci
vis. Especialmente na Amazônia, considerando que defendemos a territorialização 
de alguns estados com baixíssima taxa demográfica e falta de estrutura. Tais regi
ões devem ser de responsabilidade do Governo da União em conjunto com o Con
gresso Nacional. Necessariamente a área militar deve estar envolvida tanto no pla
nejamento quanto na execução das políticas de defesa e desenvolvimento dessas 
regiões.  
        As Forças Armadas devem ser reequipadas com o melhor disponível, incluindo 
desenvolvimento de seus próprios equipamentos em parcerias com empresas pri
vadas especializadas. O serviço militar deverá ser redimensionado, incluindo a pro
fissionalização de soldados, como quadro efetivo permanente, nas mais diversas 
áreas especializadas.  
        A questão do Serviço Militar Obrigatório poderá ser rediscutida para um redi
mensionamento de seus objetivos. Não há como negar os ótimos resultados obti
dos nos jovens que prestam serviço militar, com o aprendizado de disciplina, com
panheirismo, fortalecimento do caráter, integridade e honra. A Suíça mantém servi
ço militar obrigatório até os 40 anos de idade, mas em regimes diferenciados de 
treinamento militar, permitindose que, praticamente, toda a população saiba lidar 
com armas de maneira a se permitir uma maior segurança pública interna, além do 
preparo de milhões de pessoas  homens e mulheres  para eventual necessidade 
de defesa da Pátria. 

SISTEMA PRISIONAL 

        Cada estado deverá determinar seu sistema de reclusão e/ou de recuperação 
de infratores.   
        Haverá estados em que serão aprovadas, por meio de plebiscitos, leis que 
instituam a pena de morte, trabalhos forçados, trabalhos comunitários, prisão per
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pétua. A questão das prisões privadas nas quais o preso trabalha de 
graça ou por um pequeno soldo poupado em conta bancária especial  
algo como uma garantia de poupança para quando ele estiver livre  
será de atribuição exclusiva de cada estado também.  

CONSIDERAÇÕES 

          Estas modificações estruturais no sistema de segurança implicam na realocação 
dos policiais civis e militares, além dos guardas municipais. Todo o sistema legal preco
nizará a autonomia de cada sistema de segurança, dentro do que prevê a nova Consti
tuição, inclusive quanto à comunicação e execução judiciária interestadual. 
          Cada uma das polícias será financiada pelos seus próprios condomínios, ou seja, 
a municipal será financiada exclusivamente pelos cidadãos locais, a estadual com os im
postos estaduais e a Federal com os impostos federais.   
 Com essa reestruturação das polícias e sistemas de segurança, se extinguirá de 
uma vez por todas, a interpenetração e interposição de poderes e polícias que tanto 
causam confusão, até mesmo entre os próprios sistemas de segurança.   
          Acreditase que a criminalidade diminua muito com o desenvolvimento econômi
co que o Brasil terá com o novo federalismo, mas o novo sistema judiciário e penal aca
bará de vez com a impunidade, pois todos sem exceção são iguais perante a Lei.   
          O IF  Instituto Federalista  através dos GTTs  Grupos de Trabalho Temáticos  
proporá projetos aos legisladores reformistas em cada estado, inclusive na área penal e 
de execuções penais, objetivando com a modernidade, democracia e força das institui
ções, o melhor funcionamento em prol do Povo, que é a razão de tudo.  Isto é Estado de 
Direito Democrático. 

Antes, porém, um necessário comentário... 

Vários aspectos formam o capital humano de uma Nação: 
a formação técnica, o conhecimento básico, acesso cultu
ral, enfim, tudo o que se conhece como educação.  
Mas há algo que precede a Educação, é a Formação. Nos
so País, assim como vários outros, incluindo os EUA, preo
cuparamse em preparar as pessoas para o avanço tecno

EDUCAÇÃO 

ANTES DA EDUCAÇÃO, A FORMAÇÃO 

lógico, criandose uma competição de aquisição de conhecimentos desde a mais tenra 
idade, buscandose preparar o individuo para competir no mercado de trabalho. Mas, 
por uma série de fatores advindos dessa fantástica revolução de tecnologias e concei
tos verificada especialmente nos últimos 40 anos  moda, política, religião, ciência, 
comportamentos  a formação dos seres humanos que estavam chegando ao mundo, 
no meio dessa profusão de transformações sociais, acabou sendo preterida.  
 O mundo melhorou muito, graças ao capitalismo, pois há 200 anos quem nascia 
pobre morria pobre e quem nascia nobre e rico, assim permanência, independente
mente de qualquer competência, tanto em relação ao pobre ou rico. Hoje, qualquer um 
tem a chance de ficar rico, ou de ficar bem de vida, mesmo com todas as dificuldades 
criadas pelos Estados Nacionais, cujos políticos e grupos de poder vivem buscando 
mais poder, centralizandoos.  
 Por outro lado, há que se considerar o incremento populacional  coisa de 7 bi
lhões de pessoas em comparação à população de 200 anos atrás, além da profusão de 
informações, o que faz parecer o mundo muito complicado. É como se diz entre os jor
nalistas: "Foi o mundo que piorou ou a Imprensa que melhorou?" 
 Embora tenhamos atingido graus de liberdade e desprendimento inimagináveis há 
50 ou 100 anos, graças às tecnologias como a comunicação, democratizandose a in
formação, os estamentos institucionais  o Estado  vêm promovendo uma 
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"desinvolução" cultural face exatamente à capacidade permitida pelo em
poderamento (aumento de poder) constante e progressivo dessas institui
ções.  

 A educação, por exemplo, teve uma queda absurda de qualidade de 
uns 30 anos para cá, mesmo nos EUA. A progressiva centralização e hori

zontalização dos currículos educacionais permitiu interferências ideológicas, recheadas 
de tecnicismos pedagógicos que estão transformando as pessoas em autômatos, biodi
gestores vazios de conteúdo, cujas satisfações afetivas e emocionais de suas vidas va
zias são encontradas, mesmo que momentaneamente, nas drogas, nas bebidas, nas 
tribos urbanas, permitindose que o pior do lado humano seja aflorado.  

 Não é à toa o movimento do homescholling (escola em casa) nos EUA, possível 
somente pelo fato da liberdade que ainda permeia o irmão do norte. Mas no Brasil, isso 
não é possível, pois criouse a cultura do diploma, não importa mais qual seja, para se 
pegar um emprego ou ser reconhecido,  uma espécie de  "rito de passagem" meramen
te burocrático, sacramentado por um pedaço de papel sem conteúdo válido, com raras 
e gloriosas exceções. 

 Tudo isso  a falta dos valores, a inversão de valores, o "esvaziamento humano" 
de tanta gente, a cegueira cultural, o hedonismo exacerbado, o tribalismo, o coletivis
mo, o desregramento, a banalização, o desrespeito e despudorização generalizados, 
são consequências de algo que se esqueceu completamente: a Formação, substituída 
pela educação.  

 Formação começa na gestação e termina suas primeiras etapas lá pelos 5, 6 ou 7 
anos de idade. Depois disso é que deveria vir a educação. Seres humanos recém
vindos ao mundo, todos em igualdade potencial, independentemente de qualquer con
dição racial, étnica e gênero, são como "computadores com disco rígido em branco", 
abertos para receber os "softwares operacionais e complementares", os quais, associa
dos à sua "bios" única  aquele conjunto de providências involuntárias que o mantém 
vivo é a sua caraterística pessoal  a personalidade  que nortearão sua vida, para toda 
a vida.  

 Nessa fase, pelo menos de zero a quatro anos, este novo ‘ser’ deve ser objeto de 
atenção máxima, um projeto. O que aconteceu, no entanto, foi que as mulheres, guin
dadas à condição de igualdade com os homens, disputando mercado de trabalho e bus
cando o seu merecido sucesso, tiveram que deixar seus filhos com babás e creches. 
Que formação uma babá pode dar à uma criança que não tem filtros ainda? Que forma
ção que um grupo de pessoas, muitas de boa vontade, mas cheias de tecnicismos pe
dagógicos pode dar àquela criança? O resultado apareceu 15, 20, 30 e até 40 anos de
pois, em todo tipo de desvios, desde os relacionados a caráter até a própria condição 
de gênero, descambando ainda, a criminalidade, a falta de ética, o desenvolvimento de 
novas éticas no seio de grupos que se colocam à margem da sociedade, a necessidade 
de ser aceito em algum grupo, enfim, tudo compelindo para a destruição das socieda
des humanas.  

 Nesse sentido, o federalismo pleno das autonomias, propondo a descentralização 
da formação e da educação, promoverá uma revolução cultural, motivando e juntando 
as pessoas de bem, aquela parte da sociedade que ainda detém os preceitos de base 
moral, para que estas, em cada comunidade, em cada estado, reassumam as tarefas 
de recuperar as pessoas que estão perdidas e, principalmente, focar na formação dos 
que estão vindo ao mundo.  
 Mas para isso acontecer, é praticamente impossível com estrutura centralizada. O 
federalismo libertará o processo de reconstrução da sociedade e dos seus valores. Esta 
é a grande responsabilidade das pessoas de bem, pegar em suas mãos o destino de 
suas vidas e a de seus filhos, como muitos pais americanos estão fazendo. 

A REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO  

 Formação e educação são tarefas para educadores e professores. O que se pre
tende com a prática federalista plena das autonomias, é a eliminação do centralismo e 
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da consequente horizontalização da educação no Brasil. A tal universaliza
ção do ensino promoveu também, a universalização de problemas muito 
sérios na formação de um Povo, dada as interferências de toda sorte (ou 
azar) desde as perpretradas por técnicos focados em conceitos científicos 
da educação até as de cunho ideológico, direta ou indiretamente, perceptí

veis ou não. Uma Nação jamais pode ficar à mercê de tais perigos. Uma Nação é rica 
pela diversidade cultural e social de seu Povo.  
 Assim, as únicas coisas que devem ser nacionalizadas, considerando o interesse 
da Federação, ou seja, de todos os brasileiros, é o ensino do idioma pátrio dentro de 
um padrão básico comum a todos, da adoção e respeito aos símbolos cívicos e sentido 
nativista, História Geral do Brasil e Geografia Geral do Brasil.  
 Toda a formação básica deve ser idealizada e conduzida nas próprias comunida
des, nas quais os pais encararão os filhos como pro
jetos mais importantes do que a aquisição da pró
pria casa ou de um carro novo  há que se fazer es
sa ressignificação de valores. É bem provável que, 
seguindo uma tendência já presente, casamentos 
ocorrerão mais tarde, com os pais mais preparados 
financeiramente e pessoalmente, para gerir filhos 
como projetos mais especiais de suas vidas. As soci
edades estão se transformando e a liberdade é o ú
nico caminho para que esta mesma encontre suas 
soluções, corrigindo os erros naturais da sua própria 
evolução. 
 As escolas comunitárias serão mantidas pelas 
próprias comunidades, cidades, municípios, distritos. Nelas, além da complementação 
da formação, o início da educação formal. Escolas secundárias, técnicas e universitá
rias existirão então, de acordo com os rumos da sociedade, ou seja, havendo liberdade 
e desregulamentações como as que hoje existem, surgirão universidades municipais, 
públicas ou privadas, estaduais, públicas ou privadas, escolas técnicas em grande nú
mero e uma ressignificação do terceiro grau. 
 O terceiro grau se focará mais necessariamente para profissões tradicionais co
mo, advogado, médico, engenheiro, dentre outras, e atividades de pesquisa e ciência 
em conjunto com a iniciativa privada  empresas que contratam universidades e esco
las técnicas como extensão de seus departamentos de P&D (Pesquisa e Desenvolvi
mento), muitas vezes servindo como departamentos integrais especialmente para a 
micro e pequena empresa poderem desenvolver projetos e inovações.  
 Será necessário o fim das universidades públicas federais, para que se oportunize 
o mérito das competências individuais, os quais serão financiados por bolsas patrocina
das por empresas, escolas técnicas e universidades interessados no aproveitamento 
desses talentos, independentemente de sua condição social, econômica ou racial. Nos 
EUA, por exemplo, não existem universidades públicas gratuitas. Harvard, é uma uni
versidade pública, mas custa US$ 80 mil por ano.  
 Há outro aspecto importante: estudos mais avançados como os feitos em uma 
universidade não podem ser feitos como no Brasil, por pessoas que trabalham durante 
o dia e cursam faculdade à noite. Universidade é coisa séria e exige dedicação integral 
do aluno. Esta é uma das razões que diferenciam o estado tecnológico de um País em 
relação ao outro. 
 Todos que pretendem continuar seus estudos e formação, merecerão crédito, se 
assim for necessário, através de produtos financeiros colocados à disposição. O que 
não se pode permitir é jogar nas costas da Sociedade, através da atribuição exclusiva 
aos governos de promover a educação de tal maneira que privilegie uns em detrimento 
de outros, independentemente de seu mérito. É como num dito popular: "não se pode 
desvestir um santo para vestir outro". É o que se tem feito no Brasil em muitos seto
res... 

“Supor que qualquer forma 

de governo pode assegurar 

a liberdade ou a felicidade 

sem virtude no povo é uma 

ideia quimérica”  

(James Madison - Pai da 

Constituição americana e 4º 

Presidente dos EUA) 
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TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – NEM PÚBLICO, NEM PRIVADO. 

TRANSPORTE PÚBLICO DE MASSAS 

O PARTIDO FEDERALISTA tem uma sugestão inovadora e, 
talvez, inédita no mundo para resolver o problema do 
transporte público de massas, e que foi publicado pelo nos
so Presidente Nacional Thomas Korontai em junho de 2013. 
(Thomas Korontai: TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – NEM PÚBLICO, 
NEM PRIVADO. http://thomaskorontai.blogspot.com.br/2013/06/
transportepublicomunicipalnem.html). 

 “ 
O sistema de transporte público de massas vigente na maioria, se não 
em todas as cidades brasileiras, passa por concessões de linhas para 
empresas privadas. O jogo de forças fica estabelecido, contudo, entre 
três partes – o poder público, a empresa e os sindicatos.  Se tiver moti-

vação político-partidária então, melhor nem comentar. As empresas querem rece-
ber mais por km rodado, os empregados mais pelo trabalho, junto com mais vanta-
gens, com os sindicatos lucrando politicamente para ampliar sua base de associa-
dos e o poder público, sempre com um partido ou coligações no poder, com inte-
resses diversos – desde agradar os donos das empresas que costumam contribuir 
generosamente nas campanhas, até o povo, que reclama do preço da passagem e 
das condições dos serviços. Enfim, um jogo onde quem costuma perder é a popula-
ção. 

 Quero frisar que sou, por definição ideológica, privatista, porém tenho o en-
tendimento de que talvez, nem tudo possa ser realmente tocado por empresas. O 
atual  modelo de concessões deu margem a muitas discussões, levando governos 
com inclinação socialista a estatizar o trans-
porte público, resultando, via de regra, na 
piora dos serviços – o “dinheiro da viúva” 
nunca é  tratado com respeito e quase sem-
pre com outro tipo de voracidade. A maioria, 
contudo, adotou a privatização parcial por 
meio de concessões, com controle municipal 
do preço da passagem, e dos demais compo-
nentes que integram a chamada tarifa técni-
ca, o que parece demonstrar também, não 
ser o melhor caminho. E a privatização plena 
talvez fosse o melhor dos mundos. Será? 

 Uma das premissas dos empreendedores e empresários é o lucro. E quanto 
mais, melhor. É da natureza humana. Nada contra, por favor! Em um mercado a-
berto, competitivo, o controle dos preços é feito pelo consumidor, que determina, 
pelo poder de escolha, a sua opção. Mas quando não há opção, o que fazer? Mesmo 
privatizada, a condução dos negócios terá que ter um controle, fiscalização do Esta-
do, em nome do interesse público. E a encrenca continuaria, pois onde existe a 
possibilidade de negociação... 

 Quero propor então, outro caminho. Nem público, ou seja, nem diretamente 
ligado ao poder público, nem privado, o sistema de transporte público de massa 
poderia ser simplesmente comunitário.  Em poucas linhas, um modelo de entidade 
jurídica proprietária do sistema, incluindo veículos e toda a parte material e huma-
na, com um conselho gestor composto de profissionais contratados, e com um con-
selho comunitário composto por pessoas eleitas pelo povo, sem vinculação partidá-

CADA CIDADE DECIDE PELO MODELO MAIS APROPRIADO 
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ria. Esta entidade que poderia ser chamada de STC – Sistema de Trans-
porte Comunitário (obviamente uma sugestão), não teria finalidade de 
lucro a ser distribuído, mas sim, uma margem operacional com finalida-
de de criar um fundo de recomposição e modernização de frota. Uma 
entidade do Estado, mas não de governo. Aliás, nenhuma interferência 

do governo. 

 Os funcionários, dentro do atual modelo legislativo e estruturalmente enges-
sador brasileiro poderiam então, ser contratados sem estabilidade funcional, de 
maneira a manter a competitividade pela qualidade  entre os funcionários. O Presi-
dente desta pode ser, como dito, eleito diretamente pelo povo, sem vinculação 
partidária. 

 Resultados possíveis: redução dos 
custos e implantação imediata da transpa-
rência do sistema, em todos os sentidos, 
inclusive financeiro; eliminação dos impas-
ses tarifários no jogo de forças entre em-
presas e prefeitura; eliminação da partida-
rização do transporte público e/ou uso do 
sistema como massa de manobra eleitoral; 
eliminação dos problemas relacionados a 
idade de equipamentos em uso, bem como, 
da não imposição de soluções que impli-
quem em prejuízos outros, uma vez que, o 

conselho comunitário, que representa os interesses da população, acompanha tu-
do, ponto a ponto. Agilidade, otimização, racionalização sem perda do foco – aten-
der da melhor maneira o público e tarifa justa, são os benefícios adicionais que se 
espera de um sistema livre de forças estranhas ao interesse maior do usuário. 

 É verdade que em um modelo de autonomia plena das cidades em estados já 
verdadeiramente federados isso se torna mais fácil em implantar, mas mesmo 
dentro do atual modelo isso é possível. É certo que transformação do atual modelo 
no STC poderá sofrer inúmeras interferências, contudo, pode ser um importante 
vetor de soluções para algo que se demonstra cada vez mais caótico no Brasil, ca-
rente de trens, metrôs, VLTs e outros meios e com crasso planejamento de mobili-
dade e alocação de recursos humanos. E, sem dúvida, uma contribuição objetiva 
em meio ao quebra-quebra e gritaria que de solução nada apresentou, apenas u-
ma exigência sem fundamento – passe livre - porque não se pode jogar a conta de 
um sobre outros. Não é justo, nem ético, nem moral e nem pedagógico na cons-
trução de uma Sociedade que sabe que para vencer, precisa trabalhar, fazer por 
merecer. 
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Democracia Interna 
"A vontade de realizar dos fracos se manifesta no discurso; a dos 
fortes, nas ações" (anônimo)  

Este Partido defende a democracia plena, por isso, 

começa praticando-a em casa. 

O Estatuto do Partido Federalista é absolutamente democrático, ga-

rantindo a inexistência de "donos do partido". É evidente que pesso-

as se destacarão, mas somente graças à sua competência, qualidades 

humanas e militância em defesa do federalismo e das ideias do Parti-

do. Os mandatos são de apenas 1 ano, mas com direito à reeleição 

em todos os diretórios. É o privilegiamento da meritocracia. 

 A prática política no Brasil, relacionada a partidos políticos e até mesmo à 
muitas entidades associativas, contém um ranço cultural que, pelo bem da demo
cracia, deve ser eliminado. Para isso, deve ser dar exemplos. Além das propostas 
diferenciadas do Partido Federalista, nosso modelo de democracia interna 
é...democrático! 
 Sim, pois os dirigentes partidários, em todos os níveis – municipal, estadual e 
nacional – são submetidos à avaliação dos filiados através de eleições gerais inter
nas. 
Podem se candidatar quaisquer membros, para quaisquer dos cargos eletivos, em 
dia com suas obrigações estatutárias, na forma determinada pelo Regimento Inter
no (em fase de elaboração). 
 As eleições são feitas anualmente, exceto para os cargos contratados 
(profissionais) e é permitida a reeleição indefinidamente. 
 Esse dispositivo proporciona a oportunidade de renovação do quadro de lide
ranças e o aparentemente curto tempo exigirá atuação determinada dos dirigentes 
partidários, exercitandose o verdadeiro conceito da liderança. 

ELEIÇÕES INTERNAS 

  “Defender a democracia implica em prati-
cá-la. Inclusive – e principalmente - dentro do próprio partido” 

PRINCÍPIO DOS FEDERALISTAS 

  “Um candidato só é representante legítimo de 
um partido se for indicado pela maioria dos seus filiados e não por um grupo 
fechado ou outros acertos "democráticos”..."  

PRINCÍPIO DOS FEDERALISTAS 

ELEIÇÕES PRIMÁRIAS 

O FIM DOS “CONCHAVOS”   

 Eliminamos os famosos “conchavos “ que provocam tanto desgosto naqueles 
que tentam militar seriamente na política. Para isso, o Estatuto do Partido Federa
lista prevê, desde a sua criação em 7 de Setembro de 1998, as eleições primárias 
como método de escolha dos candidatos à candidato do Partido de acordo com o 
modelo adiante: 
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 a) todos os candidatos a candidatos serão escolhidos através do 
voto direto dos filiados, em eleições internas. As convenções servirão 
apenas para homologar os resultados das urnas. 
 b) Como funciona, resumidamente: 
 1) um candidato a prefeito ou vereador disputará a sua indicação 

através dos votos dos filiados de seu diretório municipal, incluindo os eventuais nú
cleos municipais ligados ao respectivo diretório. Já os candidatos a deputado esta
dual disputarão os votos direto dos filiados dos diretórios que formam a região geo
graficamente definida pelo Partido Federalista Estadual, realizando desde já o so
nho do chamado “voto distrital”. 
 2) Os candidatos a candidatos a deputados federais, governador e senador 
disputarão as vagas através do voto direto dos filiados dos diretórios que formam 
todo o estado, sagrandose vencedores aqueles que conseguirem o maior número 
de votos dentro das vagas disponíveis. 
 3) Os candidatos a candidato à Presidência da República disputarão os votos 
dos filiados em todo o país, sagrandose indicado o que maior número de votos ob
tiver. É simples, transparente e democrático. Imagine todos os candidatos discutin
do no corpo a corpo, em debates, comícios e demais formas de exposição pública, 
as suas ideias de como fazer cumprir o Programa do Partido Federalista, objetivan
do as rápidas reformas estruturais que o Brasil tanto necessita e urge. Com certe
za, se poderá envolver toda a sociedade, direcionando o debate nacional, regional e 
local para as soluções longe do debate meramente ideológico ou vazio. Sem men
cionar as agressões que costumam ocorrer quando faltam ideias a serem debati
das... 
 c) Há um dispositivo especial e também inusitado, quando se trata de partido 
político no Brasil: tratase da disponibilidade de 70% das vagas aos candidatos à 
indicação para concorrer ao cargo de vereador e deputado estadual àqueles que 
mais trouxerem filiados aos respectivos diretórios – local e regional, conforme o ca
so. Esta medida proporciona o crescimento da base de filiados do Partido Federalis
ta e por conseguinte, a militância, uma vez que o Partido fica “vivo” o ano inteiro, 
com toda a movimentação política, tanto interna quanto externa.. 
 d) Todos os membros, inclusive dirigentes e até o Presidente Nacional te
rão apenas um voto, não existindo, de forma alguma, o malfadado voto cumulati
vo.  
Está em elaboração o Regimento Interno do Partido Federalista, o qual regulará o 

“Democracia se aprende, não pode ser empurrada 

goela abaixo”   (atribuída a Winston Churchill) 

REFERENDOS INTERNOS 

 Há decisões que poderão afetar o futuro do Partido, não podendo ser tomadas 
por um grupo restrito de pessoas, até para proteger a integridade do Programa e 
do Estatuto. 
 Estas só poderão ser feitas coma aprovação em referendo dos filiados em dia 
com suas obrigações para com o Partido. As decisões de abrangência nacional se
rão feitas através da mais confiável técnica de votação, podendo ser, inclusive, a
purações em cada diretório municipal, em data uníssona para todo o País, em casos 
especiais. 
 De qualquer forma, os líderes do Partido têm a função executiva, além da de 
promotores da entidade e do federalismo, não lhes cabendo alterar por conta pró
pria ou em pequenos grupos feudais, como acontece em tantos partidos, as regras 
gerais. 
 O Partido Federalista defende democracia e a pratica em casa.  

DECISÕES IMPORTANTES NÃO SAEM DA CÚPULA 
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INGRESSO DE POLÍTICOS COM MANDATO 

    “A decisão de aceitar um novo membro 
em uma entidade cuja imagem representa e projeta a de seus mem-
bros, deve ser de responsabilidade destes próprios” 

PRINCÍPIO DOS FEDERALISTAS 

O FIM DE NEGOCIAÇÕES QUE DESAGRADAM AOS MEMBROS FILIADOS E 

DEIXAM ELEITORES PERPLEXOS  

 Consiste na prática do referendo interno subsidiário, a aprovação ou não do 
ingresso de políticos que já possuem mandato. Desta forma, eliminase a possibili
dade de “negociações”, muitas vezes escusas, às vezes causando desconforto aos 
filiados de partidos políticos.  
 Se um político detentor de mandato (todos são bem vindos) desejar ingressar 
no Partido Federalista, este deverá apresentar uma carta dirigida ao Presidente do 
respectivo diretório (se for um vereador ou prefeito ao diretório municipal e assim 
por diante – demais atos detalhados serão regulados pelo RI – Regimento Interno), 
o qual a colocará em edital, convocando em prazo hábil, referendo dos filiados, em 
regime de 2/3 para a sua aprovação.  
 O candidato ao ingresso nessa condição, se não for “persona non grata”, ou 
seja, não for do tipo que ganha eleição de forma escusa ou duvidosa e for bem con
ceituado, não temerá em colocar seu nome ao crivo dos filiados do Partido Federa
lista, até porque é de extrema importância que políticos com mandato venham, en
quanto a legislação eleitoral permitir, a fazer parte do projeto federalista, atuando, 
dentro do Programa Partidário, desde já, nos respectivos cargos eletivos. E os filia
dos têm essa compreensão de forma natural mas não permitirão o ingresso de 
“pilantras” e gente mal conceituada nas fileiras federalistas.  
 Nota: há possibilidade de ingresso, por convite ou por proposição, de políticos 
com mandato sem o referendo somente nessa fase de formação, desde que apro
vados pela Comissão Executiva Nacional, até a obtenção da legenda (registro junto 
ao TSE) quando então, o Partido Federalista poderá promover a filiação de mem
bros, passando a vigorar o restante do conteúdo estatuário. 

COLIGAÇÕES PROIBIDAS 

  “As coligações demonstram o desvirtuamento do 
sistema político brasileiro, privilegiando pessoas e interesses ao invés de pri-
vilegiar ideais”   

PRINCÍPIO DOS FEDERALISTAS 

O PROPÓSITO PURO NÃO É COERENTE COM PROPÓSITOS ESCUSOS 

 Muito se discutiu sobre esse tema quando da elaboração do Estatuto do Parti
do Federalista. Não foi para menos. Aliás, ainda se discute muito atualmente. Nor
malmente o que ocorre é a forma de se encarar a política dentro da prática atual. 
 De fato, com o modelo eleitoral vigente e com o quadro de descrédito institu
cional que a política tem hoje diante da Sociedade Brasileira, os partidos têm quase 
que obrigação de se coligarem. Infelizmente, quando isso ocorre – no Brasil, para 
participar das eleições – não há como evitar as famosas negociações, algumas de 
conhecimento público outras nem tanto.... 
 Considerandose a pureza das propostas do Partido Federalista e das pessoas 
que o integram e o integrarão, bem como do objetivo de reformar estruturalmente 
o país, negociações préeleitorais dentro da atual condição dos partidos políticos no 
Brasil, fica evidente a impossibilidade de coligações partidárias, seria uma completa 
incoerência, maculando o projeto e o Partido Federalista. 
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 Se fizermos coligações estaremos fazendo o jogo político que a So
ciedade Brasileira tanto despreza. É possível, dentro da estratégia políti
ca do Partido Federalista, ganhar as eleições sem necessidade de coliga
ções. 
 Contudo, nada temos contra as alianças políticas, normalmente 

“costuradas” na fase de formação do governo eleito, como ocorre em outros países, 
especialmente os mais adiantados. Essa possibilidade, preconizada no Estatuto do 
Partido Federalista, abre caminho para composições com grupos políticos derrota
dos nas eleições, especialmente se for considerada a representatividade parlamen
tar e popular de um ou mais grupos, objetivando abrir caminhos nos legislativos 
para a efetivação das reformas dentro do espírito e projeto federalista. 
 

Política se faz assim... pelo menos, deveria ser assim.  

O Caminho 

“De nada adianta ter a melhor arma do mundo, a melhor munição e a 
melhor pontaria se não definir um alvo. A “arma” em nossa Causa 
Federalista é o voto. O “alvo” é este modelo de administração e (des)
organização do Brasil” (Thomas Korontai - Presidente Nacional) 

UMA ESPERANÇA DA REDENÇÃO BRASILEIRA  

 A estratégia do Partido Federalista, em linhas gerais, se baseia no anseio de 
uma “virada de mesa” por parte da Sociedade Brasileira, uma vez que se tornem 
amplamente conhecidas as propostas federalistas. É relativamente simples: se esti
vermos presentes em todos os estados e na grande maioria dos municípios brasilei
ros e se a mensagem federalista tiver sido amplamente absorvida pela Sociedade 
Brasileira, há forte possibilidade de vitória eleitoral em eleições majoritárias, quan
do isso for possível, tanto do ponto de vista legal quanto logístico, elegendose, 
certamente, um Presidente da República, muitos governadores, senadores, deputa
dos federais e estaduais. Basta oferecer tal oportunidade, e o povo saberá  decidir 
com o voto. 
 Cremos que já há uma conscientização popular quanto ao valor do voto, até 
mesmo pelas camadas mais humildes da Sociedade Brasileira, embora isso não se
ja reconhecido pelos políticos atuais, os quais insistem em não aprovar o voto não 
obrigatório, “determinando” portanto, que o povo não tem condições de decidir por 
si, inclusive de exercer o direito de não votar. 
 Há, infelizmente, incompreensão sobre o que seja realmente a democracia e 
como ela pode ser aprendida. 
 Só há um jeito, da mesma forma que o aprendizado da natação: praticandoa. 
 Há um consenso que vem se formando nos debates em torno das propostas 
federalistas e das futuras eleições: será um plebiscito entre o federalismo e o conti
nuísmo. Mesmo por que o Partido Federalista é o único que tem credibilidade e co
nhecimento técnico, conceitual e filosófico/doutrinário para propor as reformas es
truturais dentro do federalismo. 

REFERENDO CONSTITUCIONAL 

 Mas de nada adianta eleger um Presidente da República, por melhor prepara
do e bem intencionado esteja. As forças corporativistas do aparelho público, os in
teresses políticos, financeiros, escusos e toda sorte (ou azar) que permeiam pela 
Capital da República e em todo aparelho de Estado, minam toda e qualquer tentati
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va de reformas. As casas legislativas se transformaram em “cemitérios 
de ideais” e o Executivo se torna vítima desse processo, passando a a
gir ditatorialmente através de MPs (Medidas Provisórias) criando cada 
vez mais, pontos de tensão no relacionamento com o Legislativo. 
Desta forma, de nada adiantaria uma Assembleia Nacional Constituinte 

para elaborar uma nova Constituição, porque repetiríamos 1988 e teríamos uma 
nova “colcha de retalhos”. 
 Resta apenas o caminho que idealizamos que é apresentar previamente às e
leições majoritárias, um texto pronto de Constituição, como peça de campanha, 
não como projeto de governo, mas como Projeto de Nação. Será isto que o Povo 
tomará conhecimento, de maneira que, saiba que será necessário eleger o Presi
dente da República para que este possa ter os poderes necessários para convocar o 
Plebiscito Nacional Constitucional, com o referendo do Congresso, que não se nega
rá a participar do projeto que o Povo demonstrou querer nas urnas eleitorais. 
 Com a ocorrência do Referendo Constitucional, o novo texto entra em vigor no 
dia seguinte da confirmação dos resultados, legitimandose política e legalmente 
uma nova Carta Magna para a Nação. Sob esta nova Carta é que se processarão 
todas as transformações do modelo de Estado para uma nova Federação, com os 
estados federados e seus municípios e comunidades adaptandose ao novo regime 
de liberdade e autonomia, produzindo suas leis, códigos e constituições. 
A participação dos IFs – Institutos Federalistas – espalhados em todos os estados e 
muitos municípios, será de grande importância para o desenvolvimento técnico de 
todo o corpo legal, com gente especializada dos mais diversos setores, das suas 
próprias localidades. 

Por que mais um Partido? 
Já não são muitos? 

 Quando do início da abertura política em 1978, no governo Geisel, com a ado
ção do pluripartidarismo, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro  antecessor do 
atual PMBD) derivou diversos novos partidos, ocorrendo o mesmo com a antiga A
rena (Aliança Renovadora Nacional – partido da situação).  
 Nada contra o pluripartidarismo. O problema foi que o modelo de multipartida
rismo adotado. Um deles era o de permitir a formação de partidos a partir de "meia 
dúzia" de pessoas, com direitos iguais aos partidos maiores com representatividade 
no Congresso. Ou seja, pequenos partidos com status de partido nacional. Estava 
aberta a possibilidade da criação do "mercado" dos partidos. 
 Em 1995 foi imposta uma nova lei, a Lei dos Partidos (9.096). Os discursos 
foram no sentido de que temos muitos partidos os quais mais atrapalham as nego
ciações do que ajudam no pluripartidarismo. Havia razão parcial na afirmativa. 
 A questão é que a democracia plena e verdadeira pressupõe a existência de 
diversos partidos. O que é um partido senão uma associação política? A nova e atu
al lei eleitoral exige que um partido deva ter, desde o seu nascimento, sede em 
Brasília, abrangência nacional, presença mínima em 9 estados, aproximadamente 
500 mil assinaturas de apoio divididas em quocientes mínimos por esses estados, 
todas as assinaturas reconhecidas, etc. (base Eleições 2012). Uma lei que vendeu 
boa intenção para coibir a criação de novas legendas, a maioria de aluguel. Mas ao 
mirar na formiga, acertou no elefante. Um golpe contra a democracia, a liberdade 
de se construir um partido que poderia atuar inicialmente no próprio município. 
Quando atingisse um status mínimo, começaria a ter cadeiras no Congresso. Tal co
mo uma empresa, que começa no município e graças à sua competência passa a se 
nacional, multinacional, etc. 
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 Nos Estados Unidos, pouca gente sabe, existem centenas de parti
dos mas apenas dois tem representatividade face às suas dimensões. A 
democracia americana, incontestavelmente a mais avançada do mundo, 
permite a existência de partidos inclusive o nazista, comunista, dentre 
outros! Tais partidos atuam apenas em uma cidade, algumas cidades ou 

ainda no estado. Aliás, a democracia americana vai tão além, que permite candida
turas isoladas, sem ligação partidária, como foi por duas vezes o milionário texano 
Ross Perot. 
 Ninguém nasce grande. Precisa começar pequeno. Pena que os políticos brasi
leiros, trucidaram este feto democrático, talvez com medo do surgimento de novas 
correntes e novas lideranças com novas ideias e ideais, descomprometidas com o 
status quo da politica brasileira. Ou talvez com o fato de não se poder mais mani
pular o jogo político nos estados e municípios, o que é fato notório atualmente, face 
às regras do povo.  
 A criação do Partido Federalista decorre exatamente do conceito de "parte". 
Tratase de "parte" da sociedade que deseja um modelo de federalismo moderno e 
realmente democrático, administrativamente e financeiramente viável, que não a
chaque mais a Nação. Infelizmente nenhum dos partidos existentes tem condições 
de conduzir uma ideia como a que defendemos por diversas razões: 

 a) falta de definição clara do Programa Partidário, dando margem à manobras 
de acordo com a conveniência política. 
 b) falta de objetividade nesse sentido 
 c) conceito de culto à personalidades em vez de culto ao Programa ou Bandei
ra. A política atual é baseada no que um indivíduo eleito pode fazer. É a prática ins
titucionalizada do fisiologismo, alimentando o caciquismo político. 
 d) Os compromissos dos candidatos, assumidos com setores específicos da 
sociedade para que se elejam à cargos públicos, dificultam a atuação partidária. Os 
interesses estão acima de tudo. 
 e) Compromissos assumidos e cedidos em negociações nas coligações com 
outros partidos. É incrível ver um partido de direita ou liberal se coligar com parti
dos de esquerda e até comunistas. 
 f) O conceito da busca do Poder pelo Poder. As agressões em época de cam
panha demonstram isso, num clima de autofagia ("autocanibalismo") no qual todos 
saem manchados, afastando a cada vez mais descrente sociedade da política, o que 
é péssimo para a Nação, que fica à mercê dos poucos que se interessam pela políti
ca, mesmo sendo "politicagem". 

 O Partido Federalista vem com proposta nova e forma de atuação nova: 

 a) Bandeira definida (federalismo pleno da autonomia dos estados e municí
pios em relação ao Governo Central); 
 b) O Programa e as Diretrizes Partidárias estão acima das personalidades do 
Partido. 
 c) O Estatuto do Partido Federalista é absolutamente democrático, garantindo 
a inexistência de "donos do partido". É evidente que pessoas se destacarão, mas 
somente graças à sua competência, qualidades humanas e militância em defesa do 
federalismo e das ideias do Partido. Os mandatos são de apenas 1 ano, com direito 
à reeleição em todos os diretórios. É o privilegiamento da meritocracia. 
 d) Fim dos "acertos/conchavos" para indicação de candidatos do Partido em 
época de eleições. As eleições primárias, junto aos diretórios municipais, é que defi
nirão os candidatos indicados pelo PF a qualquer cargo eletivo. Todos votam e to
dos só tem direito à um voto, do Presidente do Partido Federalista ao membro mais 
humilde. 
 e) É proibida a coligação com outros partidos. A única exceção é o apoio que o 
Partido Federalista poderá dar à um outro partido ou coligação de partidos em e
ventual 2º Turno de eleições. Neste ponto, o apoio será condicionado à participação 
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de integrantes do Partido Federalista em cargos públicos executivos com 
autoridade para efetuar mudanças dentro do conceito federalista. 
 f) O Partido Federalista absterseá de cobrar o Governo instituído, 
pois não pretende ser oposição e sim opção. A cada situação enfocare
mos as causas e indicaremos a solução. Não nos importa que outros par

tidos ou governantes adotem princípios federalistas sem envolver o Partido Federa
lista. O que queremos é mudar o Brasil de forma direta e indireta à partir da mu
dança de mentalidade da sociedade e dos governantes. O Partido Federalista veio 
para acender a luz e indicar o rumo. As pessoas é que determinarão os caminhos, 
dentro do verdadeiro conceito de que "Não poderás ajudar aos homens de maneira 
permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si pró
prios" (Abraham Lincoln). 
 
CONCLUSÃO: 
 Diante desta breve análise, podese concluir que não restou outro caminho, 
senão fundarmos o Partido Federalista. Um Partido puro, com propostas claras, 
definidas e com atuação diferente, onde a democracia começa com "o dever de ca
sa". 
 Será que alguém, com estas ideias, conseguiria se manter dentro de um dos 
partidos existentes...? 

Dúvidas 
Perguntas e Respostas 

“Não existe isso de almoço grátis.” (jargão do mundo dos negócios)  

       “Quando a esmola é demais o santo desconfia.” (frase popular)  

1. Por que o Brasil é tão pobre embora tenha tantas riquezas? 

 Ora, o Brasil tem nada mais nada menos que 8,5 milhões de km2 de território 
(o 5º maior do mundo) e o modelo que impera desde os tempos das Capitanias He-
reditárias (1532) é praticamente o mesmo em princípios. Um desses princípios é 
centralizar tudo, desde a política, a administração, os recursos, ditando normas so-
bre tudo para todo o país, independente de suas diversidades, independente das 
diferenças entre o Maranhão e o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e São Paulo, o 
Mato Grosso da Bahia e assim por diante. Se percebermos a distribuição demográfi-
ca brasileira, notaremos a forte concentração populacional somente na faixa litorâ-
nea. Algo muito parecido com a faixa das antigas (?) capitanias. 

2. Por que os Estados Unidos, além da Alemanha, da Suíça dentre outros 
países, tem progresso e desenvolvimento? 

 Pela simples razão do seu modelo de administração. Especialmente nos Esta-
dos Unidos. Aquele país tem 9,5 milhões de km2 e 275 milhões de habitantes, com 
52 estados. A idéia consagrada na Constituição de 1789, a qual dura até hoje com 
menos de 30 emendas (algumas anulando emendas como a da Lei Seca na Depres-
são de 1929) era de que os estados, na época apenas 13, fossem autônomos em 
diversas coisas, tais como, poder de legislar, tributar, julgar. A Constituição ameri-
cana, com apenas 7 artigos, hoje com 24, após emendas ao longo de mais de 200 
anos, propôs apenas princípios básicos e todas as leis deveriam ser feitas seguindo 
tais princípios, dentre os quais, a liberdade, o direito à vida, a segurança, o direito 
à propriedade, ao trabalho. 

 "Cada estado cuida de si e a União destes cuida do mundo" é a frase que pode 
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resumir o projeto dos "Founding Fathers" (constituintes), dentre os 
quais, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison e George 
Washington. 

3. E a Constituição de 1988? Disseram que é uma constituição 
moderna, a "Constituição Cidadã". Por que então tanta confusão? 

 Pelo fato de a nossa Constituição tentar resolver os problemas de todo o mun-
do, "garantindo" até mesmo, direitos discutíveis, como "todos têm direito à um sa-
lário justo, que atenda as necessidades da habitação, alimentação, saúde, educa-
ção e lazer". Alguém aí quer processar o Governo...? 

 Outro fato é que a Constituição de 88 manteve todo o poder político centrali-
zado em Brasília, nas mãos do Congresso e do Presidente da República, num jogo 
de forças que trava o país. Basta ver as medidas provisórias. O Poder Central tem 
tudo concentrado, não deixando quase nada para os estados e municípios. A Cons-
tituição de 88 prevê descentralização de atribuições aos estados e municípios mas 
não manteve o poder de centralizar a arrecadação de recursos, distribuindo o que 
sobrou entre os estados e municípios. Quer dizer, "tira-se 100 para distribuir 50". 

4. E as dívidas dos estados e municípios, as quedas nas bolsas, a alta do 
dólar, o desemprego, o que tudo isso tem a ver com o centralismo político 
e administrativo e a Constituição de 88?  

         Acontece que os estados e municípios tem diversos compromissos financeiros  
para com o Governo Federal, tais como empréstimos. Considerando que o Governo 
Federal tirou quase todo o poder de tributar dos estados e municípios e quase to-
dos os recursos arrecadados seguem para Brasília através de muitos dos 60 tipos 
de impostos, taxas e tributos, fora as multas de todo o tipo – a União arrecada cer-
ca de 23% do PIB de toda a carga tributária  do país que é de atualmente 
(jan/2014) 37,65% sobre o mesmo PIB - estes entes ficam com problemas. Além 
disto, a Constituição comete erros de exigir a formação de estruturas administrati-
vas até mesmo nos próprios municípios, aumentando os custos públicos.  

 Veja o exemplo: "A Federação é formada pela união indissolúvel dos municí-
pios, estados e Distrito Federal" (art. 1º da Constituição Federal de 1988). É um 
erro estrondoso! É que os municípios não são entes federados, nem o Distrito Fede-
ral. Os municípios é que formam cada estado e os estados é que formam a Federa-
ção. Quando a Constituição inclui os municípios na formação da Federação, impôs 
autoridade e poder de fazer qualquer coisa independente de sua autonomia. Uma 
das imposições é a exigência de estruturas como prefeitura, câmara de vereadores, 
secretarias, etc. Quem paga isto?  

 O Brasil tem apenas 5.570 municípios (e estão tramitando um projeto de lei 
no Congresso para limitar a formação de novos municípios) enquanto que os Esta-
dos Unidos tem 50.000 municípios! O que está errado então? Dizem que novos mu-
nicípios são criados para gerar novos cabides de emprego. É verdade, mas o foco 
do problema é que está errado! O correto é permitir que os municípios tenham a 
capacidade de escolha dos seus modelos de administração, com ou sem prefeito, 
com ou sem câmara de vereadores, de acordo com a vontade e disposição da po-
pulação local, como em um condomínio. Milhares de municípios americanos têm a-
penas um conselho comunitário, ou uma companhia de desenvolvimento formada 
por diretores escolhidos pela cidade, sem remuneração, contratando administrado-
res urbanos especializados, dentre muitas outras soluções encontradas pelos pró-
prios moradores. E aí, os próprios moradores decidem como financiar as necessida-
des locais. E a formação de novos municípios poderá então, ser livre.  

 A razão das dívidas dos estados com a União está também nesse centralismo 
doentio, pois além de o sistema retirar recursos dos mesmos, faz com que gover-
nadores e prefeitos, através dos deputados federais e até senadores, tenham que 
mendigá-los em Brasília, junto aos ministérios. Aí tudo dependerá das questões po-
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lítico-partidárias e as negociações do chamado "toma lá dá cá". Todo 
mundo sabe disso. Quem sofre as consequências? A sociedade, o povo.  

 Com esses problemas políticos, brigas entre desafetos, jogo de 
forças, criou-se um quadro de crise de credibilidade por parte dos in-
vestidores, que tem suas aplicações baseadas nas possibilidades econô-

micas do país. Ora, se os sócios de uma empresa estão brigando, você investiria 
numa empresa dessa? Se você tem ações dessa empresa, com os sócios brigões, o 
que causa problemas administrativos, produtivos e comerciais, o que você faz? Vo-
cê vende as ações até mesmo pelo preço que der, o mais rápido possível, para não 
perder tudo. Se isso acontece com um país, até mesmo sua moeda, o Real, fica 
comprometida. Aí você que não é bobo, troca seu Real por uma moeda mais confi-
ável como o dólar, por exemplo. Esta é a razão que explica esse movimento todo e 
a consequente falta de perspectivas.   

5. Mas o que é então, uma Federação? Não seria um modelo político admi-
nistrativo que daria autonomia aos estados?  Os Estados Unidos são as-
sim? Por que então não temos autonomia se somos uma República Federa-
tiva do Brasil? 

 Exatamente! Os Estados Unidos têm o modelo de federação mais perfeito do 
mundo. E é por isso que eles são os mais poderosos! O Presidente dos Estados Uni-
dos não fica se preocupando com o que acontece com um estado ou um município, 
salvo em situações de grande calamidade. Ele se preocupa com questões mundiais, 
como os americanos podem influenciar o mundo para vender mais, impor mais 
seus produtos, tecnologia etc. É uma coisa absolutamente lógica. Pode até ser im-
perialista, mas no lugar deles não faríamos a mesma coisa? Talvez não, mas os bo-
livianos e paraguaios não gostam muito do jeito que olhamos para eles... 

 O Brasil é, portanto, uma federação de mentira! Nós temos um modelo que 
mais parece um conjunto de departamentos onde os governadores são chefes de 
cada um e os prefeitos, almoxarifes. 

 Para obter uma federação é preciso mudar a constituição. Uma nova constitui-
ção mais enxuta, que deixe para o legislativo de cada estado, cada município e até 
mesmo algumas legislações federais, as regras que a sociedade deve seguir, desde 
que concorde com isso, através de plebiscitos. 

6. Mas dizem que os políticos são representantes do povo e por isso são 
eleitos através do voto. Eles não teriam a obrigação de atender a vontade 
do povo? 

 O sistema político do Brasil não funciona de fato assim. A função dos políticos 
até deveria ser de legislar e aprovar leis que sejam aceitas pela população, mas is-
so não ocorre. Numa democracia de verdade, os políticos tem o papel de legislar, 
de propor leis, mas estas devem ser aprovadas em plebiscito de acordo com a área 
de influência. Se for uma lei municipal, plebiscito pelo povo da cidade. Se for uma 
lei estadual, plebiscito pelo povo do estado. Se for federal, plebiscito nacional. Isso 
dá uma ideia de que uma Constituição deveria ser aprovada em plebiscito para ser 
válida, não acha? 

 Por isso é que tem tantas leis que pegam e outras que não pegam. Ninguém 
respeita nada por que não foi consultado. E aí temos um problema de Estado de 
Direito. 

7. O que é Estado de Direito? 

 Diz um artigo da Constituição Federal atual, que o Brasil é um Estado Demo-
crático de Direito. Imagine um condomínio de um prédio ou um conjunto de casas. 
O síndico deve ser eleito pelos condôminos. Se você, morador daquele condomínio 
não comparecer à votação, você se absteve. Se esse síndico impor as regras, ta-
xas, obras, etc., ele deixará de ser um síndico eleito para ser um ditador. Com cer-
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teza será destituído. Se você não comparece às reuniões/assembleias 
de condomínio para deliberar/discutir os problemas apresentados pelo 
síndico, então você não poderá reclamar da taxa ou obras aprovadas 
pela maioria presente. Sua abstenção vale como "tanto faz". Mas é seu 
direito. 

 Fica claro que as regras/leis serão cumpridas pelas pessoas afetadas pois foi 
dado o direito de se manifestar, votar contra, aprovar ou até mesmo se abster. Ca-
be ao legislador ou responsável pela administração da coisa pública propor soluções 
as quais devem ser discutidas e votadas pelas pessoas envolvidas, as quais formam 
a população. Só assim a regra ou lei terá legitimidade, pois foi aceita pela maioria 
democraticamente. E como as pessoas formam comunidade para viver em conjunto 
é necessário estabelecer algumas regras para que tal convívio seja possível. Isto é 
Estado de Direito, ou seja, um conjunto de regras aceitas pela maioria, as quais se-
rão cumpridas por todos. Fora isso, é Direito de Estado, ou seja, uma espécie de 
ditadura, onde o povo é tido como incapaz de lidar com seu próprio destino. 

8. Como resolver então o Brasil? Tem o desemprego, a carestia, a globali-
zação... 

 Pois é! Só há uma solução: mudar o modelo político e administrativo do País. 
Adotar um modelo de federação de verdade, no qual os estados tenham autonomia 
de fazer seus tributos e mantê-los dentro de seu estado. Os municípios tenham li-
berdade idêntica e até maior, possibilitando a formação de comunidades de qual-
quer tipo. O Governo Federal deve ter apenas algumas atribuições como a moeda, 
as Forças Armadas, as Relações Internacionais e uma Corte Suprema para questões 
de real interesse nacional e constitucional. 

 Deve-se desmontar os ministérios e autarquias gigantescas que só consomem 
o dinheiro público e pouco fazem pelo país. 

 É necessário dar liberdade para os estados fazerem seus próprios códigos de 
leis, eleger seus juízes, promotores, delegados. 

 É preciso redefinir o modelo de governo, diminuindo seu tamanho, suas atri-
buições e com isso a despesa pública, o que possibilitará uma reforma tributária 
que reduzirá a carga dos impostos sobre as empresas e via de consequência sobre 
as pessoas, aumentando o consumo, a produção e o emprego. Até o salário subirá. 

9. Falando em tributos, dizem que os produtos brasileiros estão entre os 
mais caros do mundo? Por que, se nossa mão de obra é tão barata? 

 Você já deve ter ouvido falar no tal do "Custo Brasil". Esse custo é formado 
por diversos  fatores:  impostos  em  toda  a cadeia  produtiva  (ou  seja,  todos os 
insumos  e acessórios que formam um produto, bem como a mão de obra, os alu-
guéis, a luz, a água, o telefone e até o resultado da empresa são tributados com 
uma série de impostos tais como ICMS, IPI, Cofins, Pis Pasep, INSS, ISS, Imposto 
de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro, etc., um sobre o outro, estourando o 
preço final), gigantesca burocracia em todos os sentidos, perdendo-se tempo e di-
nheiro que aumentam o preço do produto, multas de todos os tipos se falhar em 
algum desses procedimentos burocráticos, problemas com transporte (caros, lentos 
e com baixa eficiência), com comunicações, com educação (mão de obra desqualifi-
cada em todos os setores), juros exorbitantes, só para citar alguns dos problemas. 
Tudo isso faz com que o produto brasileiro seja caro, pois não existe empresário em 
qualquer lugar do mundo que deixe de repassar tais custos nos preços de venda. 
Afinal, ninguém monta um negócio para tomar prejuízo, você faria? 

 Para inverter esse quadro e tornar o Brasil competitivo, é preciso reformar to-
do o País o que só é possível tirando o a maior parte do poder de Brasília e dando-o 
para os estados. Com isso, o sistema tributário poderia ficar no estilo de um condo-
mínio, ou seja, os impostos municipais ficam no município, os estaduais em cada 
estado e os do Governo Federal ficam com o mesmo. 
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 Como? Primeiro é preciso acabar com todos os impostos e refazê-
los de forma que não incidam sobre os preços dos produtos e serviços. 
Nos Estados Unidos você compra um produto onde o imposto estadual 
é destacado/separado do preço do produto. E este imposto, retido pelo 
comerciante, é depositado diretamente na conta do governo estadual. É 

simples, rápido e prático. E tem mais: o imposto varia de 3% a 7% sobre o preço 
final, pago pelo consumidor, dependendo de cada estado. Já pensou como seriam 
baratos os produtos no Brasil? Todos poderiam consumir mais, gerando produção, 
novas empresas, novos empregos e até aumento de salário. Aliás, uma das formas 
inteligentes de se aumentar o salário é diminuir os preços dos produtos. 

 Outra coisa: o sistema de tributação no Brasil é tão perverso e injusto que to-
dos, ricos e pobres, pagam o mesmo imposto caro. Uma lata de azeite tem cerca 
de 33% de impostos. Para que ganha R$ 3.000,00 por mês o peso desse imposto é 
bem menor do que para quem ganha R$ 130,00. 

 O sistema tributário que estamos propondo baseia-se em apenas um imposto 
sobre o consumo (IC) com alíquota fixa para o Governo Federal e alíquotas variá-
veis para cada estado e cada município, eliminando-se todos os impostos declara-
tórios, tais como os Impostos sobre a Renda de Pessoa Física e Jurídica, ICMs, IPI, 
etc. e todos os demais tributos, contribuições obrigatórias, taxas absurdas sobre 
determinadas atividades, etc.. O Governo Federal poderá ainda, ter sob sua tutela, 
o imposto sobre o comércio exterior. Com um Governo enxuto, sem ministérios, 
sem ter que tirar dinheiro das empresas, dos cidadãos, dos municípios e dos esta-
dos, tendo a responsabilidade de apenas servir para os interesses realmente nacio-
nais, não haverá necessidade de ter tantos impostos que esmagam o país inteiro. 

 Os estados teriam ainda os impostos seletivos, tais como, bebidas, cigarros e 
jogos. 

10. De que forma poderemos ter um país assim, se a maioria dos políticos 
não se interessam e até não querem? 

 Somente com uma nova Constituição aprovada em plebiscito pelo Povo Brasi-
leiro em voto não obrigatório, é que conseguiremos a autonomia dos estados e 
municípios, base para todas as demais reformas propostas por nós. Para conseguir 
isto, só com uma grande mobilização popular nacional, presente em todos os muni-
cípios, levando e apresentando as ideias federalistas, incentivando as pessoas a 
buscarem suas próprias soluções locais, procurando depender cada vez menos do 
Governo Federal. 

 Não há outra forma de se mudar o país se não com a participação dos inte-
grantes desse país, ou seja, de cada cidadão, como se fosse um grande condomí-
nio. 

 Um sonho possível! 

 Não há outro caminho senão a movimentação e envolvimento da população, 
para que cheguemos às eleições majoritárias e poder se posicionar, junto com o 
Povo, ou seja, através da proposta de substituição constitucional decretada pelo 
presidente da república eleito através do Partido Federalista, para que ele decrete o 
plebiscito constitucional, transferindo o poder dessas mudanças a quem de direito: 
o próprio Povo.  

 Basta o Partido Federalista poder participar de eleições e isso depende de vo-
cê e das pessoas as quais você levar esta mensagem. Primeiro porque são neces-
sárias as assinaturas de apoio para habilitar o Partido Federalista junto ao TSE e 
segundo estar presente em todo o país até as eleições. Em terceiro, votar na le-
genda do Partido Federalista, ganhando as eleições com esmagadora vitória sobre 
o continuísmo representado pelos outros partidos. Será praticamente um plebiscito 
entre o continuísmo e o federalismo.  
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Compromisso de mudar. Imediatamente! 

 O compromisso do presidente eleito pelo Partido Federalista à 
Presidência da República em uma futura eleição será o de enviar ao 
Congresso Nacional, uma medida provisória impondo o Plebiscito para 
a Nova Constituição Federal para alguns meses após a posse.  

 Em breve, o Partido Federalista apresentará à Sociedade Brasileira o texto 
constitucional que irá a esse futuro Plebiscito, para pleno conhecimento e discus-
são. O texto será fixo, em um primeiro momento, elaborado dentro do IF Brasil – 
Instituto Federalista – e aprovado pelos membros filiados ao Partido Federalista em 
plebiscito interno. Proposto ao país, o texto terá duas provas: a das eleições e a do 
dia do Plebiscito, propriamente dito. Uma vez aprovado pelo Povo, o texto entra em 
vigor imediatamente, orientando através das Disposições Transitórias e do Judiciá-
rio – todo o caminho jurídico para o país como um todo, tendo o legislativo o papel 
de criar as novas leis, códigos e constituições estaduais e municipais dentro desse 
novo ambiente federativo e Constitucional. 

 É possível? Sim, mas com a força da Sociedade Brasileira. Chega de ditadores, 
não acha?  

11. E por que um novo partido? Não poderia ser feito através de qualquer 
partido? Quem sabe através de um movimento nacional? Já não tem mui-
tos partidos? 

 Primeiro porque movimentos não tem força política nesse país. Ninguém dá 
bola, muito menos o governo. O MST - Movimento dos Sem Terra só chamou a a-
tenção porque usa de força, de violência, invadindo propriedades para forçar a bar-
ra. Não acreditamos que seja esse o caminho, certo? 

 Segundo porque os partidos que existem tem compromissos com o sistema, 
mesmo os da oposição. Quando um político da oposição assume um cargo eletivo, 
ele tem que se integrar ao sistema político, pois caso contrário, será "queimado". 
Além disso, hoje para se chegar ao poder através do sistema político atual, no jogo 
eleitoral, é preciso uma série de acordos, nos quais os princípios ficam comprometi-
dos. Há muitos interesses, de todos os tipos e fica difícil propor mudanças. 

 Outro aspecto é que dentro do atual sistema partidário brasileiro, realmente 
há uma inflação de partidos. Ocorre que há um erro no sistema, pois partidos sem 
representação popular não deveriam ter acesso ao Congresso. Para ter cadeira no 
Congresso deveriam ter desempenho eleitoral nacional de no mínimo 10% dos vo-
tos válidos em eleição para deputados, senadores e governadores. Sem isso, ficam 
com atuação local ou regional, ou seja, aonde tiverem mais presença.  

 Nos Estados Unidos existem 123 partidos nacionais (http://
www.politicalindex.com/sect8.htm) e centenas de partidos regionais e locais 
(http://www.politicalindex.com/sect9.htm), incluindo-se os partidos gay, nazistas, 
comunistas, dentre outros. Só que a base partidária é municipal, onde tudo come-
ça. Se um partido cresce em nível nacional, abrangendo um certo número de esta-
dos, passará a ter direito de disputar eleições em determinados níveis. Mas mesmo 
assim não se descartou a possibilidade de até mesmo, candidaturas independentes, 
sem partido, como ocorreu com o milionário Ross Perot, duas vezes candidato à 
Presidência dos Estados Unidos. Democracia se pratica sem medo. 

 No Brasil, um partido só pode ser fundado sem tiver abrangência nacional, 
500 mil assinaturas de apoio, todas reconhecidas pelos cartórios eleitorais locais, 
diretórios formados em no mínimo 9 estados, dentre outras exigências. Uma forma 
nada democrática de se iniciar um partido. 

 Um Partido é parte de algo. O Partido Federalista não tem a intenção de parti-
cipar desse nojento processo político. Tem sim, a intenção de mudar o País, através 
da proposta da autonomia dos estados e municípios, que é a única forma de se 
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conseguir a reforma tributária, judiciária, agrária, administrativa e tan-
tas outras que se discutem no Brasil. Por isso, muito mais do que as 500 
mil assinaturas de apoio, trabalharemos para termos milhões de filiados, 
para dar força à esta Causa. 

 Temos a proposta de uma nova Constituição com apenas 87 artigos, a maioria 
autoaplicável, sem depender de legislação complementar. Temos as Diretrizes Par-
tidárias que dão base para uma nova direção para o país. 

 Por isso, o Partido Federalista não poderá se coligar com nenhum outro, pois 
não há como negociar princípios. Não há interesse, dentro dos princípios e da ban-
deira federalista, fazer parte do atual jogo político. Nossa missão é mudar o país 
com uma onda popular jamais vista no Brasil, muito mais que as "Diretas Já", prin-
cipalmente porque o Partido Federalista tem também a intenção de informar ade-
quadamente as pessoas, no sentido de mudar a mentalidade brasileira e possibilitar 
que essas mesmas pessoas tenham a opção de mudar, sem que sejam manipula-
das como atualmente acontece. 

 Nós pretendemos, como força política, a massa popular e não somente uma 
bancada numerosa de políticos. Só uma ideia-força como a Federalista pode fazer 
isso.  

 Criamos ainda, um estatuto com cláusulas que buscam evitar o jogo político 
sujo e vil dentro do próprio partido. Algumas dessas regras são: 

a) eleições primárias desde candidatos a vereadores até a Presidência da Repúbli-
ca, eliminando as escolhas por convenções, priorizando o voto e a participação dos 
membros do Partido, até do mais humilde cidadão. É o fim dos conchavos e das 
"cartas marcadas". 

b) sérias restrições quanto a coligações e a entrada de políticos no partido. Não vi-
emos para participar do processo político, viemos para mudar o país. As coligações 
serão sempre aprovadas pelos filiados, sem nunca abdicarmos de nossos princípios 
e ideias/propostas. É mais difícil, mas é o caminho certo. 

c) ocuparão 70% das vagas de candidatos automáticos à vereadores aqueles que 
mais trouxerem filiados ao Partido Federalista, sendo as restantes disputadas em 
eleições primárias. Isto possibilita o crescimento do Partido, à partir da base, de-
mocratizando o poder dentro do próprio diretório municipal. 

d) A extinção do Partido Federalista se dará quando obtivermos as reformas previs-
tas nas Diretrizes Partidárias, tendo em vista o cumprimento da missão à qual vie-
mos. É claro que esta decisão será da Assembleia Geral de todos os filiados quando 
chegar o momento. As pessoas que quiserem continuar na política, criarão novos 
partidos ou participarão dos partidos existentes, os quais, à essa época de novo 
modelo já implantado, atuarão de forma diferente também. Nosso propósito é uma 
missão de vida, a de arrumar a casa, junto com o próprio Povo e, uma vez concluí-
da, ou seja, sacramentado o federalismo no Brasil, este partido deixa de ter razão 
de existir, pois não queremos eternização no Poder e nem a perda de identidade. 
Partidos políticos devem existir em razão de objetivos, por isso são associações de 
pessoas com finalidade política, dentro de um Programa, até mesmo, o da preser-
vação da democracia e das liberdades. Assim, os federalistas poderão constituir um 
novo partido, talvez com esses objetivos. O Partido Federalista ficará para a 
História. Esta é a ideia. 

 Conceitos devem ser revistos também nesse sentido. Só no Brasil um ex-
presidente da República volta a ser senador ou governador... É um erro e a com-
provação de que política é tratada como profissão, como fim e não como meio. 

 Conhecendo-se o estatuto poderá ser verificada a seriedade que pre-
tendemos nesta missão de mudar o Brasil. 
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Uma Nova Constituição 

 A cada crise que o Brasil ingressa se fala em reforma do Estado, em nossa Assembleia Nacional 
Constituinte, e adoção de novos planos econômicos, até mesmo em projetos ideológicos comprovada
mente falidos em todos os países pelos quais já foram experimentados. Mas não se fala em transfor
mação de modelo de Estado, algo mais profundo, que vai à raiz dos males brasileiros, à causa das 
causas dos graves problemas sociais. 
 O que o autor propõe   uma nova Constituição Federal, simples, direta, principiológica, plena
mente autoaplicável, sintética e, principalmente, compreensiva para qualquer cidadão  aponta nessa 
direção, na da transformação do Estado brasileiro e, por consequência, da mentalidade nacional, em 
busca da tão sonhada Nação, com identidade que orgulhe cada indivíduo que nela habite e que a te
nha adotado como pátria, seja por nascimento ou por escolha. Uma Constituição que privilegie o mo
delo federativo pleno, de estados autônomos, livre da perniciosa doença da “regulamentite” e do cen
tralismo crônico dos poderes. 
 Thomas Korontai propõe a aplicação clara do Federalismo pleno, em consonância com o Princípio 

CARA NOVA PARA O BRASIL 
UMA NOVA CONSTITUIÇÃO PARA UMA NOVA FEDERA-

ÇÃO 

Mais da metade da atual Constituição não pode ser aplicada 
porque depende de regulamentações. 

Isso é ridículo! A Constituição não pode ser 
dependente de leis! 

O PARTIDO FEDERALISTA já tem pronta uma Nova Constitu-
ição para ser discutida pelo Povo, de forma organizada, e pa

ra ser aprovada em Referendo Nacional. 
Afinal somos 140 milhões de eleitores! 

Temos ou não temos força? 
Sim! Uma Nova Constituição, simples, enxuta, 

direta e autoaplicável. 

Conheça essa proposta em: 
www.caranovaparaobrasil.com.br 

“Cara Nova para o Brasil é uma 
instigante proposta de reflexão sobre 
o modelo ideal do Estado Brasileiro 
para enfrentar os desafios do século 
XXI, à luz do Princípio da 
Subsidiariedade entre as diversas 
entidades federativas e de um novo 
padrão constitucional. O livro merece 
ser lido por todos que se preocupam 
pelo futuro da Pátria.” 

IVES GANDRA MARTINS 
Jurista e Constitucionalista 

da Subsidiariedade, para que se estabeleça completo discerni
mento na distribuição de responsabilidades entre municípios, 
estados e União, atualmente, uma confusão enorme, cuja conse
quência resulta também na crescente, constante e perigosa cen
tralização dos poderes de toda espécie no governo federal. A 
eliminação do “custo Brasil”, da dívida social, da dívida externa, 
da dívida interna, da demagogia “do tira 100 e dá 50” proporcio
nará, pela via lógica da racionalidade da Carta Magna proposta 
neste trabalho, uma visão do sonhado crédito moral, orgulho e 
motivação de ser brasileiro. O futuro do tal “país do futuro” pode 
ser antecipado... 
 Liberdade, autonomia, autogestão, auto responsabilidade, 
competitividade sadia, desenvolvimento econômico e social com 
respeito às sagradas regras do mercado, da natureza humana  
o indivíduo  e do meio ambiente, com aproveitamento inteligen
te das diversidades deste continental território brasileiro, são os 

traços do desenho que muitos brasileiros, consciente e inconscientemente, desejam para uma nova 
cara para este País. 
 Thomas Korontai consolidou tudo isso e muito mais, não apenas em críticas, reflexões e sonhos 
descritos na primeira parte do livro, mas em uma ousada proposta acabada na forma de um novo Tex
to Constitucional com apenas 87 artigos, de fácil compreensão e auto aplicabilidade. É, sem dúvida, 
objeto de sonho pretencioso de um cidadão que acredita que o Estado de Direito só substituirá o 
“Direito do Estado” quando as leis e a adoção da própria Constituição forem decididas em voto direto 
do povo. 
 O autor espera assim contribuir para o redirecionamento da mentalidade políticojurídica dos 
que pensam seriamente no País, motivado pela crença de que é possível nos dias de hoje, ao contrário 
dos mais céticos, mudar a cara do Brasil muito rapidamente. 

Fátima Beghetto  Multideia Editora 
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 Para a implantação do federalismo e realização das reformas apresentadas em 

nossas propostas, o PARTIDO FEDERALISTA precisa estar registrado junto ao TSE 

e, pelos motivos que já expusemos, esse não é um processo simples e é muito ca

ro, pelas diversas dificuldades e mecanismos antidemocráticos para afastarnos, a 

todos nós, do processo administrativo e político do país. 

 Mas nosso ideal é puro e com a participação do cidadão, tudo é possível. 

 A seguir apresentamos formulários padronizados para coleta de assinaturas, 

filiação e de inscrição no G500 e no CCV, dois grupos para contribuição financeira 

voluntária ao Partido Federalista. Os formulários em tamanho original estão nas pá

ginas seguintes, e podem ser fotocopiados para multiplicação das ações de apoio. 

Formulários Padrão 
(para Viabilização e Registro) 

FICHA DE APOIO 

C
o
le

to
r:  

Abaixo assinado de apoio ao registro do PARTIDO FEDERALISTA (não é filiação) 

Nome completo (sem abreviaturas): 

Nome completo da mãe (sem abreviaturas): 

Cidade onde vota:                                                        Estado:           Data 
nascimento: 

Titulo de Eleitor nº:                                                             Zona:                        
Seção: 

Email:                                                                             Fones: 
 
               (Email e fone são opcionais, mas gostaríamos de entrar em contato posteriormente) 

                   ________________________________________________________________ 

                           Assinatura  conforme assinou no registro do TRE 

Instruções para preenchimento da FICHA DE APOIO: 

1 COLETOR  Foi colocado um campo para identificar o COLETOR da assinatura de 

apoio que servirá para identificalo tanto em relação à sua produtividade e mérito 

quanto em caso de possível fraude. Cada Líder poderá criar, se desejar, códigos pa

ra identificar os colaboradores e coletores. 

2 O NOME DO APOIADOR (obrigatório)   DEVE estar COMPLETO e SEM ABREVIA

TURAS, para evitar dificuldades na hora de procurar o eleitor nas listas fornecidas 

pelo TRE, bem como, evitar dúvidas no cartório eleitoral, que, neste caso, simples

mente recusará o apoiamento. 

3 O NOME DA MÃE do apoiador e a DATA DE NASCIMENTO do apoiador 

(obrigatórios)  ganharam destaque porque são OS DOIS ÚNICOS dados utilizados 

pelo cartório eleitoral para identificar homônimos. RG e CPF são praticamente inú

teis nesses casos. Por isso, o NOME DA MÃE do apoiador também DEVE estar COM

PLETO e SEM ABREVIATURAS. 

4 CIDADE ONDE VOTA e ESTADO (obrigatórios)  imprescindíveis para localização 

do número do título de eleitor nas listagens fornecidas pelo TRE. 
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5 Nº DO TÍTULO DE ELEITOR, ZONA e SEÇÃO  poderão ser preenchi

dos depois, consultandose as listagens fornecidas pelo TRE, o que sig

nifica que o apoiador poderá preencher a ficha mesmo que não esteja 

portando o título no momento, que é a grande maioria. 

6 EMAIL e FONES  campos opcionais, mas é muito interessante que completem 

esses dados para formarem um banco de dados de eleitores para a sua própria can

didatura futura. 

7 ASSINATURA  Este é o dado mais importante e o que mais causa recusas pelos 

cartórios eleitorais. 

Mesmo que o coletor tenha tomado todos os cuidados e preenchido a ficha correta

mente, neste momento o apoiador tende a fazer apenas um rabisco, ou usar a sua 

rubrica, ou ainda, “assinar de qualquer jeito.” 

Para diminuir as perdas de apoios por causa da assinatura, cabe ao coletor explicar 

ao apoiador que se ele não assinar direito todo o trabalho e o apoiamento serão 

perdidos, INSISTINDO para que o apoiador assine conforme 4 opções: 

1ª opção: conforme assinou nas fichas de recadastramento biométrico. É a mais 

garantida nas cidades onde esse sistema já foi implantado.  

2ª opção: conforme assinou no livro de registro da seção eleitoral na última eleição, 

antes de entrar na cabine de votação. É a mais garantida onde não houve recadas

tramento. 

3ª opção: conforme assina no título de eleitor. 

4ª opção: conforme assina no RG. Apesar do cartório eleitoral ter a imagem do RG 

do eleitor, ele normalmente não considera essa assinatura como válida, mas, futu

ramente, poderemos entrar com recurso para reavaliação dessas recusas, se for o 

caso. 

Em casos de dúvidas em que o eleitor não lembra qual assinatura usou no recadas

tramento, na última eleição ou no título, peça para que ele assine as duas assinatu

ras principais na mesma ficha. Alguns chefes de cartório aceitam assinaturas ape

nas por semelhança, ou seja, não precisam estar idênticas. Já outros não, mas as 

chances de certificação aumentam. 

G500 

 O G500 será constituído por 500 pessoas, filiadas ou não ao Partido Federalis

ta, para contribuir voluntariamente com uma mensalidade de 130,00 (Cento e trin

ta reais) recebida por meio de boleto bancário emitido pela Tesouraria Nacional, 

tendo o custo administrativo/bancário do boleto incluído na parcela; 

 Todos os recursos serão orientados para financiar as viagens do Secretário Ge

ral do Partido Federalista, que permanecerá em cada estado pelo tempo necessário 

– 1,2 ou 3 semanas – ensinando, treinando e orientando as equipes locais de ma

neira que possam cumprir as metas, considerando que o objetivo do Federalista é 

já participar das eleições de 2016, começando fortes mudanças nas cidades onde 

forem eleitos federalistas. Os recursos também financiarão as despesas administra

tivas, materiais promocionais, internet e web, assistência jurídica, assessoria de im

prensa e demais, com o objetivo de profissionalizar as operações de construção e 

consolidação do Partido Federalista, incluindo seu registro definitivo no TSE. 

 Caberão à Diretoria Financeira o controle, cobranças, recebimentos, relatórios 

e prestação de contas/balancete, que será trimestral. Qualquer membro do G500 
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poderá solicitar informações adicionais; 

 Após o registro do Partido junto ao TSE, os membros do G500 de

cidirão, por votação, se continuarão a contribuir e qualquer membro 

poderá cessar suas contribuições a qualquer tempo, sendo naturalmen

te excluído do G500 e não havendo devolução dos valores já doados. O membro 

que deixar de contribuir por mais de 90 dias (três parcelas vencidas) será também, 

automaticamente excluído e, em nenhum dos casos será devedor do Partido; 

 Todos os membros que tiverem mais de 24 meses de contribuição terão direi

to a um diploma especial e exclusivo do G500; 

 Para fazer parte do G500 basta que o interessado envie a FICHA DE INSCRI

ÇÃO NO G500 totalmente preenchida, datada e assinada via email para nosso Te

soureiro Nacional, no endereço: tesoureironacional@federalista.org.br; 

 O Tesoureiro Nacional acusará o recebimento, dará o aceite, fornecerá um nú
mero de controle e enviará os boletos. 

Nome: 

CPF: 

End.:                                                    CEP: 

Cidade:                           Bairro:                          UF: 

Profissão/atividade: 

Fones (c/DDD):                                         Cel.: 

email (1)                                                                      (2) 

Contribuição mensal: R$130,00 ( Cento e trinta reais) 

Melhor dia para vencimento: 

Filiado ao Federalista?                                Outro? 

 
Para uso uso Parti

FICHA DE INSCRIÇÃO AO G-500 

CCV - CONSELHO CONSULTIVO E VIABILIZADOR 

 Tratase de uma modalidade de contribuição que dependerá de contato pesso

al, com nível mais elevado e destinado a convidar pessoalmente cidadãos qualifica

dos, de bons costumes, com postura ideologicamente mais alinhada possível com 

os princípios de centrodireita e liberais/conservadores, pois farão parte de um 

Conselho Consultivo para atender consultas eventualmente feitas pela Comissão 

Nacional, sempre por meio do Presidente Nacional, utilizandose de uma lista ex

clusiva de emails dos membros; 

 Este Conselho tem duração até o recebimento da primeira parcela do Fundo 

Partidário o que ocorrerá após o registro do Federalista junto ao TSE; 

 Poderão fazer parte do CCV membros filiados e não filiados, inclusive os que 

têm cargos e funções no Partido Federalista e, considerandose o interesse partidá

rio, os filiados e membros com cargos poderão indicar pessoas de sua confiança 

para compor o CCV, por meio de formulário que será apresentado pelo Sr. Secretá

rio Geral; 
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No CCV a contribuição inicial é de R$ 2.000,00 (que poderá ser parcela

da) e contribuições mensais de apenas R$ 300,00, acessível para mui

tos brasileiros que também contribuirão com suas ideias e visões, quan

do consultados pela Direção Nacional em questões pontuais e qualquer 

membro poderá cessar suas contribuições a qualquer tempo, sendo naturalmente 

excluído do CCV, não havendo devolução dos valores já doados. O membro que 

deixar de contribuir por mais de 90 dias (três parcelas vencidas) será também, au

tomaticamente excluído; 

 Os recursos aqui obtidos também serão orientados para financiar as viagens 

do Secretário Geral do Partido Federalista, que permanecerá em cada estado pelo 

tempo necessário – 1,2 ou 3 semanas – ensinando, treinando e orientando as equi

pes locais de maneira que possam cumprir as metas, considerando que o objetivo 

do Federalista é já participar das eleições de 2016, começando fortes mudanças 

nas cidades onde forem eleitos federalistas. Os recursos também financiarão as 

despesas administrativas, materiais promocionais, internet e web, assistência jurí

dica, assessoria de imprensa e demais, com o objetivo de profissionalizar as opera

ções de construção e consolidação do Partido Federalista, incluindo seu registro de

finitivo no TSE. Caberão à Tesouraria Nacional o controle financeiro, cobranças, re

cebimentos, relatórios e prestação de contas; 

 Ao fim da vigência do CCV todos os membros serão condecorados com um Di

ploma especial e terão seus nomes, com sua assinatura, inscritos no “Livro de Ou

ro” de Registros Especiais, a ser regulamentado futuramente por meio de resolução 

ou cláusula estatutária. 

Nome 

Data nasc.                    Nacionalidade: 

RG                               CPF 

End.:                                                                  CEP 

Cidade                              Bairro                                 UF 

Profissão/atividade: 

Estado civil: 

Fones (c/DDD):                                         Cel.: 

email (1)                                         (2) 

Contribuição de aporte inicial: R$2.000,00 (Dois Mil reais) a 
ser feita da seguinte forma: 

  

Contribuição mensal: R$300,00 ( Trezentos reais) 

Melhor dia para vencimento: 

FICHA DE CADASTRO DE CONSELHEIRO CONSULTIVO E VIABI-
LIZADOR DO REGISTRO DO FEDERALISTA 

Os formulários completos podem ser baixados na área de downlo-
ads do site federalista (www.federalista.org.br) para preenchi-

mento e fotocopiado para multiplicação de ações de apoio. 
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Lideranças Nacionais 

COMISSÃO PROVISÓRIA NACIONAL 

Presidente Nacional 
THOMAS KORONTAI 

presidente@federalista.org.br 

Vice Presidente Nacional 
MILTON ATANÁZIO DA SILVA 

Secretário Geral 
João Germano Teixeira 

secretariogeral@federalista.org.br 

Segundo Secretário 
Geral 

EVANIR ARBIA FERRARI 

Tesoureiro 
JHONNI BALBINO 

tesoureironacional@federalista.org.br 

Presidente de Honra 
(in memoriam) 
HERBERT LEVY 

Partido Federalista  Sede administrativa 
Al. Princesa Isabel 2755B (superior)  Curitiba  Paraná  CEP 80730080 

Fone (41) 30235028 – Fax (41) 33369916  
adm@federalista.org.br - www.federalista.org.br 

Contribua 

Sua doação é muito importante para custear tudo que se faz necessário para a construção 

do Federalista como partido político e como Movimento Nacional. A doação poderá ser feita 

em qualquer valor, por meio do sistema MOIP – site seguro que processa sistemas de pa

gamentos com boletos e cartões de crédito. Se você quiser, pode também fazer depósito 

direto em conta corrente do Federalista :  

PARTIDO FEDERALISTA  CNPJ: 03.782.629/000129 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  AGÊNCIA: 0377  OPERAÇÃO: 003  CONTA: 11024  

Depósito em c/c 

Sistema Moip 

Entre nesta página do site: http://www.federalista.org.br/doacoes.php e clique em 

 




