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A Constituição Federal de 1988 conjugou competências privativas, comuns e concorrentes entre os entes federados, o que criou um

importante potencial de conflitos. Um deles reside no fato de que a Federação brasileira permanece voltada para o poder central, em

prejuízo da autonomia dos Estados e de seus legislativos, que continuam reféns das questões burocráticas regionais ou das decisões

tomadas no âmbito da União. Nesse contexto, a ideia da descentralização é bem-vinda, pois pode permitir que ordens jurídicas

parciais tenham maior flexibilidade para integrar as diferenças dos Estados.
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A forma federal de Estado pode ser, fun-
damentalmente, o resultado de dois proces-
sos de organização geográfica do poder
político: um processo centrífugo ou um pro-
cesso centrípeto.
Federações como a norte-americana e a

alemã surgiram por meio de um processo
centrípeto, no qual organizações políticas
soberanas se uniram para a constituição de
um poder central que não sofre, no plano
interno, qualquer concorrência e que tenha,
no plano externo, o reconhecimento de ou-
tras organizações políticas soberanas.
No caso do Brasil, o processo de forma-

ção da Federação foi centrífugo. Uma orga-
nização política soberana conduziu o proces-
so de criação de organizações políticas au-
tônomas, as unidades federadas. O poder
central, nesse caso, precede os poderes re-
gionais.
A forma de surgimento das federações

é um dos elementos relevantes para a defi-
nição do caráter centralizado ou descentra-
lizado dessa forma de Estado, em que pese
não ser o único. A federação norte-america-
na é um bom exemplo, visto que, desde o
seu surgimento, houve um progressivo for-
talecimento do governo central, em particu-
lar após a guerra civil (1865) e após a crise
econômica que se instalou a partir de 1929.
Apesar desses momentos de centralização,
os Estados Unidos têm uma das mais sóli-
das federações e um caráter significativa-
mente descentralizado.
Já a Federação brasileira surgiu em

1890, mais descentralizada do que é hoje,
ainda que não pudesse ser comparada com
o nível quase fragmentário de descen-
tralização dos Estados Unidos, anterior a
1865. No Brasil, na década de 1930 foram
operadas mudanças significativas, resulta-
do do movimento militar de 1930, as quais
foram iniciadas com a federalização do Di-
reito Eleitoral em 1932, consolidadas com a
Constituição de 1934 e conduzidas ao ex-
tremo com a Carta de 1937.

Em que pesem os projetos federais
descentralizadores das Constituições de
1946 e de 1988, a Federação brasileira
permanece fortemente voltada para o
poder central, em prejuízo da autonomia
principalmente dos Estados Federados.
Tal característica torna-se nítida quando
examinamos o sistema de repartição de
competências da Constituição de 1988.
A repartição de competências legis-

lativas e materiais em um Estado de for-
ma federal define o próprio caráter da dis-
tribuição geográfica do poder. É o termô-
metro da Federação, pois delimita o es-
paço de atuação de cada um daqueles que
a integram.
Fernanda Dias Menezes de Almeida

afirma:

Como já se frisou, o problema nuclear da

repartição de competências na Federa-

ção reside na partilha da competência

legislativa, pois é através dela que se

expressa o poder político, cerne da auto-

nomia das unidades federativas. De fato,

é na capacidade de estabelecer as leis

que vão reger as suas próprias ativida-

des, sem subordinação hierárquica e sem

a intromissão das demais esferas de po-

der, que se traduz fundamentalmente a

autonomia de cada uma dessas esferas.

Autogovernar-se não significa outra coi-

sa senão ditar-se as próprias regras.

(...)

Assim, guardada a subordinação apenas

ao poder soberano – no caso o poder

constituinte, manifestado através de sua

obra, a Constituição –, cada centro de

poder autônomo na Federação deverá

necessariamente ser dotado da compe-

tência de criar o direito aplicável à res-

pectiva órbita. E porque é a Constitui-

ção que faz a partilha, tem-se como

consequência lógica que a invasão – não

importa por qual das entidades federadas

– do campo da competência legislativa

de outra – resultará sempre na
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inconstitucionalidade da lei editada pela

autoridade incompetente. Isto tanto no

caso de usurpação de competência

legislativa privativa como no caso de

inobservância dos limites constitucionais

postos à atuação de cada entidade no

campo da competência legislativa con-

corrente. (Competências na Constitui-

ção de 1988. 2ª ed. São Paulo: Atlas,

2000, p. 97).

O Brasil consagrou, na Constituição
de 1891, a forma horizontal de repartição
de competências, a qual privilegia a atri-
buição de competências exclusivas e pri-
vativas aos entes da Federação, restrin-
gindo a possibilidade de conflitos ou tor-
nando mais objetivas as formas de solu-
ção de tais conflitos.
O federalismo de cooperação, con-

sagrado a partir da Constituição de
1934, tornou mais complexa a reparti-
ção de competências, à medida que a
forma horizontal cedeu espaço para a
forma vertical, com a previsão de com-
petências comuns e concorrentes entre
União e Estados.
A Constituição de 1988 articula a re-

partição de competências entre União e
Estados de forma conjugada, estabele-
cendo competências exclusivas e privati-
vas, além das comuns e concorrentes.
No sistema atual de repartição de com-

petências, destacam-se os artigos 21 e 22
como definidores das competências exclu-
sivas e privativas da União e o artigo 25
como definidor das competências privati-
vas dos Estados. Os artigos 23 e 24 con-
sagram as competências comuns e con-
correntes, respectivamente. Há ainda a
repartição de competências em matéria tri-
butária, que, nos termos do artigo 150 e
seguintes, prefiguram uma forma especí-
fica de repartição de competências.
As competências privativas da União,

consagradas no artigo 22, contêm um rol
bastante extenso de matérias, o que defi-

ne uma posição proeminente para o po-
der central no quadro da Federação bra-
sileira. Mas não é somente a extensão das
matérias do artigo 22 que coloca a União
numa posição privilegiada. É também a
qualidade das matérias lá previstas.
O Direito Civil e o Direito Penal, matérias
de extrema sensibilidade para o exercício
da cidadania, são colocados como com-
petência exclusivamente da União, ao con-
trário do que ocorre em outras federações,
como a norte-americana, em que tais ma-
térias são legisladas pelos Estados.
Conjugadas  a extensão e a qualidade das
matérias do artigo 22, temos uma restri-
ção importante à capacidade legislativa
dos Estados.
Devemos nesse contexto lembrar que

o parágrafo único do artigo 22 permite à
União, por meio de lei complementar, de-
legar competências aos Estados para le-
gislar sobre matérias de competência pri-
vativa da União, hipótese que tem ocorri-
do de forma bastante escassa.
A competência privativa implica o de-

ferimento a um titular, com a exclusão de
todos os demais. O que é determinado
pela Constituição como matéria de com-
petência privativa da União, como é o
caso daquelas constantes no artigo 22,
não pode ser objeto de atuação legislativa
estadual, salvo se ocorrer a delegação
prevista no parágrafo único, o que
ensejaria uma atuação suplementar dos
Estados.
A questão, entretanto, torna-se um

pouco mais complexa, à medida que a
Constituição da República adota não so-
mente a técnica horizontal de repartição de
competências, mas também a vertical.
A adoção da forma vertical de reparti-

ção de competências legislativas foi feita
por meio da mesma técnica que define a
competência privativa da União, ou seja,
a enunciação de um rol exaustivo de ma-
térias, constantes no artigo 24.
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A conjugação das técnicas de reparti-
ção horizontal e vertical, por meio da
enunciação do rol de matérias sujeitas a
cada uma delas, cria um potencial confli-
tuoso importante. Partiremos de uma si-
tuação real para exemplificar essa dimen-
são conflituosa.
O artigo 22, inciso IV, estabelece que

compete privativamente à União legislar
sobre águas. Entretanto, alguns Estados,
por exemplo, Minas Gerais, editaram leis
dispondo sobre a política estadual de re-
cursos hídricos (Lei Estadual 13.199, de
29 de janeiro de 1999), afirmando ampa-
ro no artigo 24, inciso VI, da Constituição
Federal, à medida que esse artigo confe-
re aos Estados competência para legislar
sobre meio ambiente e proteção dos re-
cursos naturais.
Há um espaço bastante nebuloso no

qual é árdua a tarefa de definir, de forma
objetiva, a existência ou não de invasão
de competência. O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) tem enfrentado casos de difí-
cil solução em matéria de conflito de com-
petências entre a União e os Estados, em
especial conflitos que envolvem a
superposição entre o exercício de compe-
tência legislativa privativa da União e o
exercício de competência concorrente por
parte dos Estados.
O que se observa, por outro lado, é

que tais conflitos têm sido, de modo ge-
ral, solucionados em favor da União. As
decisões do STF sobre tais matérias
constituem uma boa expressão da forma
como os casos têm sido resolvidos, no
sentido de privilegiar a atuação do âmbi-
to federal.
A tal fato soma-se a organização das

estruturas e competências locais defini-
das na própria Constituição da Repúbli-
ca, o que também contribui para restrin-
gir a atuação dos Estados. No exercício
de suas competências, os Estados encon-

tram-se entre o amplo espaço conferido à
União e o que foi deferido aos Municípios.
Com as restrições que têm sido impostas
aos Estados no âmbito da atuação
legislativa concorrente, o papel legislativo
dos Estados está cada vez mais relegado
a um plano secundário, tornando ainda mais
frágil a Federação brasileira.
Não podemos nos esquecer da experiên-

cia que levou ao processo de centralização
que vivemos após 1930. A denominada
“República Velha” viveu contradições que
negavam a própria ideia republicana e, sem
dúvida, a descentralização federal teve sua
parcela de contribuição para que tais con-
tradições se aprofundassem.
Entretanto, temos que pensar a ideia

de descentralização, em especial em dire-
ção aos Estados, no quadro que inaugura
as instituições brasileiras no século XXI. A
possibilidade de organizar a unidade do
Estado brasileiro em um quadro de diver-
sidade jurídica é um de nossos principais
desafios.
Os Estados brasileiros têm diferenças

importantes quanto à cultura, à economia,
aos costumes e à criminalidade, e essas
diferenças têm peso na construção da or-
dem jurídica. Permitir que ordens jurídicas
parciais tenham maior flexibilidade para in-
tegrar essas diferenças é hoje uma de nos-
sas questões centrais e uma forma de res-
gatar a posição dos legislativos estaduais,
reféns das questões burocráticas regionais
(legislação administrativa e tributária) ou
das decisões tomadas no âmbito do poder
central.
Reconhecemos os riscos que a

descentralização nos traz, mas não pode-
mos deixar de admitir que a centralização
política tem também seus efeitos
colaterais, em especial porque inibe a ab-
sorção do pluralismo pela ordem jurídica, o
que é uma das principais justificativas para
a adoção da forma federal. !


