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A repartição de competências legislativas entre os 
entes que compõem a Federação decorre do princí-
pio federativo, assegurado em razão da autonomia 
concedida aos referidos entes. Tal princípio limita a 
atuação do processo legislativo federal, na medida 
em que impede a aprovação, pelo Congresso Nacio-
nal, de normas que invadam competência atribuída 
expressamente a outros entes, sob pena de referidas 
normas serem consideradas inconstitucionais.

Princípio federativo; competência legislativa; processo 
legislativo.

The allocation of legislative powers between the entities 
that make up the Federation follows the federal principle, 
ensured due to the autonomy granted to these entities. 
This principle limits the actions of the federal legislative 
process, as it prevents the adoption of laws, by Congress, 
that invade powers expressly granted to other entities. 
Such laws would be considered unconstitutional.

Federal principle; legislative power; the legislative process.
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Introdução

A Constituição Federal de 1988 consignou, em seu primeiro artigo, o prin-
cípio federativo, ao afirmar que a República Federativa do Brasil seria formada 
pela união dos estados, municípios e Distrito Federal. Esse princípio permeia 
toda a organização político-administrativa do Brasil, na medida em que os alu-
didos entes federativos detêm autonomia, obedecidos os demais princípios e 
normas constitucionais.

Dando conteúdo material à referida autonomia dos entes federativos, a 
Constituição repartiu competências legislativas entre os mesmos, concedendo à 
União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios atribuições específicas, 
que não podem ser burladas pelos demais entes.

Essa distribuição de competências afeta o processo legislativo no âmbito do 
Congresso Nacional, que não pode aprovar normas que se insiram nas compe-
tências legislativas de outros entes, sob pena de adotar leis inconstitucionais, por 
vício formal.

Em que pese tal inconstitucionalidade, não são raras as tentativas de iniciar 
a tramitação de projetos que invadam a competência de estados ou municípios, 
em geral decorrentes da omissão legislativa por parte daqueles que possuem a 
competência deferida constitucionalmente.

Conteúdo do princípio federativo

A Constituição Federal consagra, em seu art. 1o, caput, a forma federativa 
do Estado brasileiro, ao afirmar que “A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito...”, para, a seguir, enunciar os 
fundamentos da aludida Federação.

Dessa forma, compõem a Federação, como entes autônomos, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, a teor do art. 1o da Carta Magna, que 
deve ser lido em conjunto com o seu art. 19, que assegura a autonomia dos 
referidos entes.

A forma federativa moderna, adotada pela Constituição do Brasil, teve sua 
origem nas treze colônias americanas, que abriram mão da soberania que deti-
nham para constituírem um novo Estado, conservando a autonomia. Surgiu, 
assim, a forma federativa de Estado, adotada pelo Brasil desde 1889.

Segundo Bastos, “a federação é a forma de Estado pela qual se objetiva dis-
tribuir o poder, preservando a autonomia dos entes políticos que a compõem.” 
(BASTOS, 1998, p. 155).
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Da consignação expressa na Carta Magna da adoção do modelo federativo, 
decorre o princípio da obediência às normas relativas à Federação, a ser cumpri-
do por todos os poderes, em todos os níveis.

O princípio federativo tem, entre outros significados, o sentido da autono-
mia dos estados-membros e dos municípios na Federação Brasileira, autonomia 
essa caracterizada por um determinado grau de liberdade, referente à sua orga-
nização, à sua administração e ao seu governo, e limitada por certos princípios, 
consagrados pela Constituição Federal, que são de obediência obrigatória por 
todos os entes.

Moraes argumenta que “a adoção da espécie federal de Estado gravita em 
torno do princípio da autonomia e da participação política e pressupõe a con-
sagração de certas regras constitucionais, tendentes não somente à sua configu-
ração, mas também à sua manutenção e indissolubilidade...” (MORAES, 2002, 
p. 266).

A autonomia dos entes federativos, no Brasil, converte-se nos tríplices po-
deres de autogoverno, auto-organização e autoadministração de cada um deles, 
conferidos pela Lei Maior. 

O poder de autogoverno reside na possibilidade da própria população local 
eleger os seus governantes e os seus representantes no Poder Legislativo,  sem 
qualquer ingerência de outros entes federativos, obedecida a legislação eleitoral, 
oriunda da União. São esses eleitos os responsáveis pela administração do ente.

O poder de auto-organização consiste na possibilidade de edição de uma 
Constituição (no caso dos estados) ou de uma lei orgânica (no caso dos muni-
cípios e do Distrito Federal), o denominado poder constituinte derivado-decor-
rente, de acordo com os princípios traçados pela Constituição Federal. Além 
disso, cabe a cada ente federativo a edição de leis próprias no âmbito do seu 
Poder Legislativo, aprovadas conforme a sua competência atribuída constitucio-
nalmente, pelas quais o ente será regido.

Por último, a capacidade de autoadministração representa a possibilidade 
de exercício das competências administrativas, legislativas e judiciárias indepen-
dentemente, sem subordinação a qualquer outro ente, dentro dos princípios 
constitucionais e legais.

Silva assim comenta quanto ao princípio federativo, no âmbito do Direito 
Constitucional:

Quando se fala em federalismo, em Direito Constitucional, quer-se referir 
a uma forma de Estado, denominada federação ou Estado federal, caracterizada 
pela união de coletividades públicas dotadas de autonomia político-constitucio-
nal, autonomia federativa... A autonomia federativa assenta-se em dois elemen-
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tos básicos: (a) na existência de órgãos governamentais próprios, isto é, que não 
dependam dos órgãos federais quanto à forma de seleção e investidura; (b) na 
posse de competências exclusivas, no mínimo, ao menos que não seja ridicula-
mente reduzido. Esses pressupostos da autonomia federativa estão configurados 
na Constituição (arts. 18 a 42). (SILVA, 1997, p. 103)

Ainda de acordo com Bastos, “portanto deve o princípio federativo informar 
o legislador infraconstitucional que está obrigado a acatar tal princípio na ela-
boração das leis ordinárias, bem como os intérpretes da Constituição, a começar 
pelos membros do Poder Judiciário.” (BASTOS, 1998, p.155-156).

Corroborando a autonomia dos entes federativos, a Constituição trouxe ex-
pressas as hipóteses em que a União poderá intervir nos estados e no Distrito 
Federal e em que os estados poderão intervir nos municípios, nos arts. 34 a 36, 
limitando, dessa forma, a autonomia. A intervenção terá prazo determinado, 
pois, cessado o motivo de sua decretação, estará restaurada a autonomia tempo-
rariamente suspensa (art. 26, §1o, da Constituição).

O princípio federativo foi elevado pela Constituição Federal de 1988 à con-
dição de cláusula pétrea, não podendo ser suprimido por meio de emenda à 
Constituição, consoante disposto no art. 60, §4o, I, que impõe o referido limite 
material ao poder reformador.

Aludido dispositivo impede a apreciação de proposta tendente a abolir a for-
ma federativa de Estado, indicando que é vedado o exame de qualquer proposta 
que afronte o modelo de Federação definido pelo poder constituinte originário. 
Essa limitação ao poder reformador é compatível com o modelo constitucional 
adotado no Brasil, conforme evidencia Horta:

O poder de emenda é poder instituído e derivado, instrumento da mudança 
constitucional de segundo grau, submetido ao ‘centro comum de imputação’, 
que assegura a permanência das decisões políticas fundamentais reveladas pelo 
Poder Constituinte Originário. (HORTA, 1995, p.124)

Há que se ressaltar, todavia, que a autonomia consagrada no texto constitu-
cional resta comprometida quando há dependência econômica de um ente em 
relação a outro, fazendo com o ente dependente submeta sua vontade àquele 
mais forte economicamente. Trata-se de um desvirtuamento do princípio fede-
rativo que, conquanto não seja objeto deste artigo, merece ser mencionado, por 
ter sido muito comum na história do país, e decorrer, sobretudo, do processo de 
centralização da tomada de decisões, afastando de estados e municípios a capa-
cidade de escolher o melhor rumo para suas comunidades. 

Essa dependência manifesta-se, em grande parte, quando não se atribui aos 
entes federados recursos financeiros suficientes para atender às suas necessidades, 



66 Cadernos ASLEGIS | 37 • maio/agosto • 2009

fazendo com que as transferências voluntárias representem parte significativa da 
receita, a qual fica sempre condicionada ao interesse de quem transfere, que não 
pode ser desagradado por aquele que recebe.

Repartição de competências na Constituição Federal de 1988

Decorre da autonomia de cada ente a atribuição de competências próprias 
a cada um deles, tornando inconstitucionais as normas emitidas pela União 
que atinjam competência consignada pela Constituição Federal expressamente 
a outro ente.

No que tange às competências de cada ente, a Carta Magna adotou, como 
regra, a fixação de competências expressas, descritas minuciosamente, para a 
União (arts. 22 e 24), não lhe atribuindo a chamada competência residual para 
legislar. Dessas competências, algumas foram conferidas em caráter privativo, 
pelo art. 22, e outras em caráter concorrente, no art. 24, permitindo aos estados 
e ao Distrito Federal a edição de normas suplementares às normas gerais edita-
das pela União.

Quanto aos municípios, o texto constitucional relacionou competências ex-
pressas, além de valer-se da cláusula “assuntos de interesse local”, no art. 30, I. 
Essa cláusula permite que a municipalidade identifique aqueles assuntos que 
tenham impacto direto na comunidade, para sobre eles legislar. A Constituição 
presume o interesse local na instituição e arrecadação de tributos locais e apli-
cação de suas rendas, na criação de distritos, nos serviços públicos locais, entre 
outros. Os municípios podem ainda suplementar a legislação federal e estadual, 
regulamentando aquelas normas conforme as peculiaridades locais. 

Essa atribuição de competência aos municípios para legislar acerca das ques-
tões locais se justifica em razão das diferenças existentes entre os mais de oito 
mil municípios do Brasil, com diferentes tamanhos e situações econômicas, o 
que tornaria inviável a discussão de normas de caráter nacional que tivessem 
aplicabilidade a todos indistintamente. Assim, dá-se aos entes locais competên-
cia para disciplinar os aspectos da vida cotidiana, deixando ao poder central a 
competência para legislar sobre os assuntos de relevância nacional e que exigem 
tratamento uniforme em todas as partes do país.

Por último, em relação aos estados, o art. 25, §1o da Carta Magna reservou 
a tais entes as competências que não lhe forem vedadas pela Constituição, ou 
seja, deu-lhes a competência residual. Os estados têm competência, ainda, para 
emitir normas específicas no âmbito da mencionada competência concorrente 
com a União, que expedirá as normas gerais.
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Ao Distrito Federal, a Constituição atribuiu o somatório das competências 
de estados e municípios.

Conforme os dispositivos citados anteriormente, em linhas gerais, é vedado 
aos estados legislar quanto às matérias atribuídas à União de forma privativa 
(art. 22) e quanto aos assuntos de interesse local, atribuídos aos municípios. 
Quanto à competência concorrente da União (art. 24), os estados terão com-
petência legislativa plena até a superveniência de normas gerais federais (art. 
24, §3o), que determinarão a suspensão da eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário (art. 24, §4o). Após a edição da lei federal com normas gerais, os 
estados somente poderão suplementar a lei federal, emitindo normas de caráter 
específico.

Aplicação ao processo legislativo federal

Observando-se o mencionado rol de competências atribuído a cada um dos 
entes federativos pela Constituição Federal, verifica-se que a relação exaustiva 
consignada à União contem a parcela mais relevante da legislação pátria, optan-
do o poder constituinte originário por concentrar na União a competência para 
disciplinar os aspectos mais importantes do Direito pátrio. 

A preponderância da União para legislar no Brasil, todavia, não a autoriza 
a tratar de matérias atribuídas a outros entes, ainda que diante de omissão ou 
lacuna legislativa. A União, nesse caso, não desempenha papel superior ao dos 
demais entes, não lhe sendo permitido legislar a respeito de matéria que não se 
insere em sua competência. Admitir a superioridade da União, nesse aspecto, 
seria burlar o princípio federativo e fazer os entes federativos curvarem-se à von-
tade do poder central, contrariando a noção de autonomia.

Nesse panorama de competências repartidas expressamente pela Constitui-
ção Federal, serão tidas por inconstitucionais as leis editadas pela União que vio-
larem competências atribuídas pela Carta Magna aos demais entes, por ofensa 
ao princípio federativo.

No entanto, são frequentes os projetos de lei examinados pela Câmara dos 
Deputados que tentam burlar a sistemática constitucional de competências le-
gislativas, na tentativa de aprovar matérias que não se inserem na competência 
legislativa da União.

São exemplos de leis cuja aprovação torna-se impossível no Congresso Nacio-
nal, por vício quanto à constitucionalidade, aquelas que tratam de matéria especí-
fica da competência dos municípios, como a determinação do horário de funcio-
namento do comércio local, a imposição de limitação quanto às construções nas 



68 Cadernos ASLEGIS | 37 • maio/agosto • 2009

cidades ou a concessão de isenção do pagamento da tarifa de transporte coletivo 
municipal. Tais matérias inserem-se na competência municipal, por estarem inti-
mamente ligadas às peculiaridades locais.

A omissão de um ente em exercer sua competência legislativa, no caso, não 
autoriza que outro ente legisle em seu lugar, substituindo-se àquele, nem acar-
reta a perda da competência por parte de quem a recebeu da Constituição. Por 
isso, a ausência de norma municipal relativa à instituição de tributo de sua com-
petência não autoriza que a União faça tal instituição, por lei federal.

Da mesma forma, quando a Constituição atribui à União competência para 
dispor sobre normas gerais acerca de determinada matéria (competência concor-
rente), serão inconstitucionais os dispositivos que excederem o atributo de nor-
ma geral, descendo a minúcias que somente deveriam ser definidas pelo próprio 
ente competente, com a característica de normas específicas, as quais deveriam 
observar, o quanto possível, as peculiaridades de cada ente.

Também serão inconstitucionais as normas da União que limitarem ou con-
dicionarem o repasse de recursos expressamente atribuídos a estados e municípios 
pela Constituição, como as participações em tributos federais destacadas pelo art. 
158 da Carta Magna e os fundos de participação mencionados pelo art. 159.

Em todos esses casos, a Constituição é clara ao afirmar que “pertencem aos 
municípios” (art. 158) e que a “União entregará” (art. 159). Dessa forma, não 
há discricionariedade na transferência de tais recursos aos destinatários, de modo 
que a União não poderá impor qualquer restrição por meio de lei federal.

Ainda decorrente da autonomia atribuída aos entes federativos pela Consti-
tuição, resta impossível à legislação federal impor obrigações a estados e muni-
cípios, quando a União não detiver competência privativa expressa para tratar 
da matéria, pois tal lei corresponderia a suprimir, indiretamente a competência 
do aludido ente. Representaria, outrossim, invasão indevida ao ordenamento 
jurídico do ente atingido. 

Além disso, a imposição de obrigação por lei federal a estados e municípios 
vem acompanhada, na maioria dos casos, de ônus financeiros que não podem 
ser suportados pelos entes prejudicados pela norma, sem o sacrifício de gastos 
de interesse local. 

Como cabe a cada ente dispor sobre seu próprio orçamento, tratando da apli-
cação de suas rendas próprias (art. 30, III), observadas as regras constitucionais, 
uma lei federal que traga obrigações ao ente estaria condicionando, indiretamen-
te, o orçamento do referido ente, sem o oferecimento de contrapartida federal, 
limitando, dessa forma, a escolha sobre quais gastos seriam efetuados, dentro dos 
recursos disponíveis. A lei federal representaria, dessa forma, afronta à autonomia 
estadual ou municipal, eivando completamente o diploma legal em questão.
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Em todos esses casos, representaria burla ao sistema constitucional de repar-
tição de competências a produção de emenda à Constituição, versando sobre 
matéria atribuída expressamente a outro ente federativo, pois tal emenda repre-
sentaria, na verdade, usurpação, pela União, da referida competência, subtrain-
do-a de quem a possui de direito.

Além disso, em razão da já mencionada condição de cláusula pétrea conce-
dida à Federação, nem mesmo uma emenda à Constituição, aprovada pelo Con-
gresso Nacional, poderia modificar o esquema de competências traçado pelo 
poder constituinte originário, esbarrando, quanto à admissibilidade, no art.  60, 
§4o, da Lei Maior.

Conclusão

A Constituição consagrou o respeito ao princípio federativo como um dos 
pilares do Estado brasileiro, repartindo as competências legislativas entre os en-
tes (União, estados, Distrito Federal e municípios) e assegurando a autonomia 
aos mesmos, para o livre exercício de suas competências, obedecidos os parâme-
tros estabelecidos pela Carta Magna.

A Constituição fixou rol de competências para cada um dos entes, reservan-
do à União a maior e mais importante parcela dessas competências, e atribuindo 
a estados e municípios elenco próprio e privativo.

Em obediência ao princípio federativo, embora a União detenha a parcela 
mais relevante de competências legislativas, não poderá invadir a seara atribuída 
aos demais entes, ainda que para suprir lacunas ou omissões legais ou diante do 
clamor público, sob pena de incidir em inconstitucionalidade de natureza for-
mal, caso aprove lei que trate de matéria expressamente atribuída a outro ente 
federativo. Portanto, trata-se de importante limitação ao processo legislativo no 
Congresso Nacional.
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