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RESUMO 

 

A federação consiste em forma de Estado caracterizada essencialmente pela repartição do poder 

político entre um governo central, a União, e governos regionais, os Estados-membros. O 

Direito, contudo, não trabalha com todas as facetas deste fenômeno eminentemente político. 

Ao contrário, as atenções nesta área do conhecimento se voltam para a repartição constitucional 

de competências, a qual é erigida por alguns autores à “questão central” do federalismo. 

Alinhando-se a esta premissa, a presente tese propõe um estudo comparativo do modo pelo qual 

a Constituição Federal de 1988 e a Lei Fundamental alemã de 1949 distribuem competências 

legislativas e de execução entre os entes federativos. Tal análise, por sua vez, foi estruturada a 

fim de responder dois grandes questionamentos: em primeiro lugar, quais são as reais 

semelhanças e diferenças entre os ordenamentos jurídicos brasileiro e alemão neste ponto? Em 

segundo lugar, existem soluções concebidas pela doutrina e pela jurisprudência alemãs para 

problemas envolvendo a distribuição de competências legislativas e de execução e que 

poderiam ser transplantadas para o ordenamento brasileiro, a fim de resolver litígios domésticos 

sobre estes temas? Antes de adentrar nesta análise, contudo, julgou-se necessário responder 

outros questionamentos menores, porém imprescindíveis dos pontos de vista teórico e 

metodológico. Deste modo, dedicou-se o primeiro capítulo da tese à exposição das premissas 

teóricas, as quais contemplaram desde noções de federalismo e federação, passando por 

considerações teóricas sobre a centralização e a descentralização em um Estado Federal, até a 

definição do que é uma competência federativa e as classificações de competência mais 

importantes para a pesquisa.  No segundo capítulo, por sua vez, as federações brasileira e alemã 

foram contextualizadas segundo alguns prismas pré-selecionados, dando cumprimento, assim, 

a uma etapa inerente ao método comparativo. No terceiro capítulo promoveu-se uma análise 

integrada destes aspectos teóricos e metodológicos. Após uma apresentação dos sistemas 

brasileiro e alemão de repartição de competências legislativas e de execução no quarto e no 

quinto capítulos respectivamente, o primeiro grande questionamento da pesquisa foi respondido 

no sexto capítulo a partir das regras gerais em matéria de repartição de competências previstas 

pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Fundamental de 1949, do modo pelo qual estas 

constituições distribuem competências legislativas e da disciplina que elas dão à repartição de 

competências de execução. Finalmente, no sétimo capítulo o debate alemão em torno da 

subsunção de uma lei à norma de competência, da lealdade federal e de algumas questões 

municipais foi retomado a partir da sua aplicabilidade a conflitos brasileiros envolvendo a 

repartição de competências legislativas e de execução. 

 

Palavras-chave: federalismo; repartição de competências legislativas; repartição de 

competências de execução; estudo comparativo; Brasil e Alemanha. 
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of the constitutional allocation of legislative and executive competences. 2016. Dissertation 

(Doctorate). Faculty of Law - University of Sao Paulo. 2016 

 

ABSTRACT  

 

The federation is a form of state characterized in general terms by the division of political power 

between one central government, the federal government, and regional governments, the 

member states. The Law, however, does not comprise all the aspects of this eminently political 

phenomenon. On the contrary, in this area of knowledge the focus consists of the constitutional 

division of competences (powers), which is considered by some authors the “main question” of 

federalism. From this perspective, this work proposes a comparative study of how the Brazilian 

Federal Constitution of 1988 and the German Basic Law of 1949 allocate legislative and 

executive competences between the federal and regional governments. This research, in turn, 

was structured in order to answer two main questions: first, what are the real similarities and 

differences between the Brazilian and the German legal systems regarding to this aspect? 

Secondly, are there solutions conceived by the German jurisprudence and case-law for 

problems concerning the constitutional division of powers that could be transplanted to 

Brazilian legal system in order to solve domestic disputes on this matter? Before addressing 

these issues, however, it was important to answer some minor, though indispensable questions 

from a theoretical and methodological point of view. Thus, the first chapter of the dissertation 

was devoted to the explanation of the theoretical foundations of the research, which 

encompasses from notions of federalism and federation, theoretical appointments about 

centralization and decentralization in a federal state, up to a concept of federal competence and 

its most significant classifications with regard to this research. In the second chapter, both 

Brazilian and German federations were contextualized according to some preselected angles, 

fulfilling this important step of comparative analysis. In the third chapter both theoretical and 

methodological aspects were confronted. After some enlightenments about the Brazilian and 

German systems of division of legislative and executive powers in the fourth and fifth chapters, 

the first major question of this research could be answered in the sixth chapter from the 

perspective of the general rules of division of powers provided in the Brazilian Federal 

Constitution of 1988 and the German Basic Law of 1949, how these two constitutions distribute 

legislative competences, and the discipline theses constitutions provide for the division of 

executive competences. Finally, in the seventh chapter the German debate on the subsumption 

of a statute under the rule of competence, on the Bundestreue principle and on some municipal 

questions is examined from its applicability to Brazilian disputes over the constitution 

distribution of legislative and executive powers. 

 

Keywords: federalism; division of legislative competences; division of administrative 

competences; comparative study; Brazil and Germany     



 

 

ZAGO, Mariana Augusta dos Santos. Föderalismus in Brasilien und Deutschland: 

vergleichende Untersuchung der Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzverteilung. 2016. 

Dissertation (Doktorat). Juristisches Fakultät – Universität von Sao Paulo. 2016. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Der Bundesstaat ist im Wesentlichen eine durch die Verteilung der politischen Macht zwischen 

dem Bund und den Bundesländern gekennzeichnete Staatsform. Das Recht begreift jedoch 

nicht jede Facette dieses höchst politischen Phänomens. Auf diesem Wissenschaftsgebiet wird 

vielmehr die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung hervorgehoben, die von einigen 

Autoren sogar als „grundlegende Frage“ des Föderalismus betrachtet wird. Von dieser Prämisse 

ausgehend legt diese Dissertation eine vergleichende Untersuchung über die von der 

brasilianischen Verfassung von 1988 und dem deutschen Grundgesetz von 1949 durchgeführte 

Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzverteilung dar. Die Forschung wurde ihrerseits 

aufgebaut, um zwei Hauptfragen zu beantworten: zuerst welche die echten Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen den Rechtssystemen Brasiliens und Deutschlands in diesem bestimmten 

Aspekt sind. Zweitens: gibt es in der deutschen Lehre und Gerichten ausgearbeitete Lösungen 

für kompetenzrechtliche Probleme, die zum brasilianischen Rechtssystem übertragen werden 

können, um einheimische Rechtsstreite über dieses Thema zu lösen? Bevor diese Problematik 

behandelt werden konnte, war es erforderlich, sich mit einigen wichtigen Nebenfragen von 

einem theoretischen und methodologischen Standpunkt aus zu beschäftigen. Auf dieser Weise 

wurde im ersten Kapitel besondere Aufmerksamkeit zu den theoretischen Prämissen der 

Untersuchung gewidmet, welche Begriffe des Föderalismus und Bundesstaats, theoretische 

Erwägungen zur Zentralisierung und Dezentralisierung in einem Bundesstaat, bis zum 

Zuständigkeitsbegriff und den wichtigsten Kompetenzklassifizierungen umfassen. In dem 

zweiten Kapitel wurden die brasilianischen und deutschen Bundesstaaten in einen Kontext 

gesetzt, um einen wichtigen Arbeitsschritt der vergleichenden Methode zu erfüllen. In dem 

dritten Kapitel wurden die zuvor diskutierten theoretischen und methodologischen Aspekte sich 

gegenübergestellt. Nach einer Erklärung der brasilianischen und deutschen Gesetzgebungs- und 

Verwaltungskompetenzverteilung in den vierten und fünften Kapiteln wurde die erste 

Hauptfrage in dem sechsten Kapitel beantwortet, und zwar aus der Perspektive der durch 

brasilianische und deutsche Verfassungen vorgesehenen Grundregeln der 

Kompetenzverteilung, der Gesetzgebungskompetenzverteilung und der verfassungsrechtlichen 

Disziplin der Verwaltungskompetenzen. Schließlich wurde die deutsche Debatte über die 

kompetenzrechtliche Qualifizierung eines Gesetzes, über die Bundestreue und über einige 

kommunale Angelegenheiten aus der Sicht ihrer Anwendung auf brasilianische Rechtsstreiten 

über die Kompetenzverteilung geprüft. 

 

Stichwörter: Föderalismus; Gesetzgebungskompetenzverteilung; 

Verwaltungskompetenzverteilung; vergleichende Untersuchung; Brasilien und Deutschland  
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INTRODUÇÃO 
A federação, como forma de Estado Moderno que combina distribuição do poder 

entre um governo central e diversos governos periféricos regulada por uma constituição, é 

uma criação do século XVIII. Mais precisamente, trata-se de fórmula forjada pelos norte-

americanos para lidar com alguns problemas específicos, que não recebiam tratamento 

adequado no âmbito da Confederação formada pelas treze ex-colônias britânicas então 

soberanas. 

Desde então, esta forma de organização estatal difundiu-se em escala mundial. De 

fato, os séculos XIX e XX conheceram uma proliferação sem precedentes de Estados 

Federais. É certo que alguns deles, mesmo antes de 1787, já adotavam fórmulas associativas 

próximas ao federalismo norte-americano: é o caso da Suíça, que era uma confederação 

desde 1291 e tornou-se uma federação em 1848, após um breve período de guerra civil em 

1847,1 ou da Alemanha, cujas “raízes” federativas remontam ao Sacro Império Romano-

Germânico, segundo alguns autores.2 No entanto, a maioria das federações formadas nesse 

período possuem em comum o fato de serem ex-colônias dos grandes impérios europeus, 

sendo que virtualmente todas se inspiraram, em maior ou menor medida, no modelo norte-

americano de federalismo.3  

O federalismo não é, contudo, uma panaceia para todos os males e nem pode se 

adaptar a todos os contextos políticos e sociais.4 Justamente por isso, alguns Estados 

                                                           

* Sobre o modo pelo qual obras repetidamente mencionadas por esta tese serão citadas, vide as considerações 
tecidas no último tópico desta introdução.  
1 Ronald L. WATTS. Comparing Federal Systems. 3ª Ed. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 
2008, p. 30.  
2 Nesse sentido, Klaus SCHLAICH e Stefan KORIOTH apontam como uma das raízes do controle de 
constitucionalidade alemão o controle de índole federativa realizado já na época do Sacro Império Românico-
Germânico (Klaus SCHLAICH; Stefan KORIOTH. Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, 
Entscheidungen. 7ª Ed. Munique: C. H. Beck, 2007, pp. 67-68). 
3 A influência do modelo norte-americano na formação das federações modernas a partir do século XIX é 
investigada em William H. RIKER. Federalism. In: Fred I. GREENSTEIN, Nelson W. POLSBY (Eds.). Handbook of 
Political Science. Volume 5: Governmental Institutions and Processes. Massachusetts: Addison-Wesley, 1975  
pp. 108 e ss. Segundo este autor, a invenção do federalismo centralizado (ou moderno) pelos norte-
americanos é uma condição necessária para a difusão mundial desta fórmula de organização estatal. Já o fato 
de a maioria das federações surgidas a partir desse período serem resultado da desintegração de grandes 
impérios (tais como o britânico, o espanhol ou mesmo o português, no caso do Brasil) também é levado em 
consideração por RIKER, embora não o considere uma condição política para a adoção do federalismo (RIKER. 
Federalism, p. 97).  
4 Diagnóstico elaborado por Ronald L. WATTS em relação às federações criadas a partir da década de 1960, 
como se pode perceber no seguinte trecho: “between 1960 and the late 1980s, however, it became increasingly 
clear that federal systems were not a panacea that many had imagined them to be. Many of the post-war 
federal experiments experienced difficulties and a number of them were temporarily suspended or abandoned 
outright. These experiences suggested that, even when undertaken with the best of motives, there are limits to 
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organizados inicialmente sob a forma de federações tornaram-se Estados Unitários após um 

curto lapso de tempo; outros desmembraram-se nas suas unidades constituintes, as quais 

adotaram a forma de Estado Federal ou Unitário a depender das suas particularidades locais.5 

Após uma nova onda de expansão posterior à Segunda Guerra Mundial, atualmente o 

federalismo encontra expressão em apenas 25 Estados dos 192 reconhecidos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU): África do Sul; Alemanha; Argentina; Austrália; 

Áustria; Bélgica; Bósnia Herzegovina; Brasil; Canadá; Comores; Emirados Árabes Unidos; 

Espanha; Estados Unidos da América; Etiópia; Índia; Malásia; México; Micronésia; Nepal; 

Nigéria; Paquistão; Suíça; Rússia; São Cristóvão e Neves, e; Venezuela.6 Por óbvio, essa 

lista pode se tornar maior ou menor a depender da definição de federalismo e de federação 

que se adote: noções mais restritas tendem a deixar de fora Estados Federais marcados por 

uma maior centralização, como é o caso do México, da Venezuela ou mesmo do Brasil; por 

outro lado, noções mais abrangentes tendem a englobar os chamados Estados autonômicos 

– como é o caso da Espanha7 – ou Estados cujo funcionamento se assemelha mais ao de uma 

confederação – como é o caso dos Emirados Árabes Unidos. De todo modo, é de se ressaltar 

o sucesso desta fórmula de organização estatal: afinal, embora adotada por cerca de 25 

Estados, os seus cidadãos representam aproximadamente 40% da população mundial, 

espalhados por cinco continentes.8  

Uma comparação que leve em consideração a totalidade das federações modernas 

certamente conduz a resultados interessantes; há estudos bem conhecidos que corroboram 

esta afirmação, inclusive.9 A presente tese, embora também proponha uma comparação entre 

federações, possui uma proposta mais restrita: em primeiro lugar, não opta por comparar 

diversas manifestações do fenômeno federativo, mas apenas o Brasil e a Alemanha de acordo 

com as feições delineadas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Fundamental alemã 

                                                           
the appropriateness of federal solutions or particular federal forms in certain circumstances” (WATTS. 
Comparing Federal Systems, p. 4). Considera-se possível aplicar este mesmo raciocínio à expansão do número 
de federações verificada já no século XIX, como se verá a seguir. 
5 Apenas para ficar com exemplos no continente americano, citam-se os casos do Chile e da Colômbia, que 
adotaram inicialmente a forma de Estado Federal e depois migraram para a forma de Estado Unitário, e o caso 
dos Estados Unidos da América Central, que se desmembraram nas suas unidades constituintes Nicarágua, 
Costa Rica, Honduras, El Salvador e Guatemala (RIKER. Federalism, p. 93). 
6 http://www.forumfed.org/en/federalism/federalismbycountry.php, acesso em 12/05/2013. Para um breve 
panorama de todas as federações atuais, vide WATTS. Comparing federal systems, pp. 29-61. 
7 Cf. JOSÉ AFONSO da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª Ed. Malheiros: São Paulo, 2004, p. 98. 
O Estado autonômico espanhol e o Estado regional italiano são abordados com maiores detalhes, em uma 
perspectiva comparativa com o Estado Federal, em Raul Machado HORTA. Direito Constitucional. 5ª Ed 
(atualizada por Juliana Campos Horta). Belo Horizonte: Del Rey, 2010, pp. 433 e ss. 
8 http://www.forumfed.org/countries. Acesso: 13/03/2016. 
9 Como, por exemplo, os estudos empreendidos por Willian RIKER e por Ronald L. WATTS, já citados nesta tese.  
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de 1949; além do mais, não envereda em uma comparação global – isto quer dizer, uma 

comparação que leve em consideração as principais instituições federativas desses dois 

Estados Federais – mas apenas os seus respectivos sistemas constitucionais de repartição de 

competências legislativas e de execução.  

É de admitir que esta não é uma opção tão óbvia: afinal, por que comparar Brasil e 

Alemanha? Por que não comparar Brasil e Estados Unidos ou então Alemanha e Estados 

Unidos? Por que levar em consideração somente as normas constitucionais que distribuem 

competências legislativas e de execução entre os entes federativos?  

Todos estes questionamentos são pertinentes e devem ser suficientemente 

elucidados antes mesmo de se iniciar a tese, sob pena de se principiar um estudo sem fornecer 

informações fundamentais sobre os problemas que se pretende enfrentar e quais os 

resultados que podem ser obtidos. A fim de solucionar esse primeiro impasse, esta 

introdução será dedicada a uma breve exposição do objeto desta tese, da sua importância 

acadêmica e da metodologia empregada, os quais são profundamente influenciados pelo viés 

jurídico-dogmático que esta pesquisa assume, na acepção bem trabalhada no Brasil por 

Tércio Sampaio FERRAZ JUNIOR.10 Ao final, pretende-se traçar um breve plano da obra, 

a fim de apresentar quais e como os argumentos se sucederão no decorrer do trabalho, além 

de tecer algumas observações de índole eminentemente formal. 

 

OBJETO DA PESQUISA 

O objeto da presente tese é delimitado de três formas, as quais se encontram bem 

resumidas quando se enuncia a proposta de trabalho do seguinte modo: uma análise 

comparativa dos sistemas brasileiro e alemão de repartição de competências 

legislativas e de execução, com foco nas regras e princípios que orientam o exercício de 

uma competência por um ou mais entes federativos, analisando primordialmente as 

normas constitucionais sobre o tema e também a jurisprudência pertinente nos dois 

ordenamentos considerados.  

Depreende-se, deste modo, que o objeto da pesquisa engloba, em primeiro lugar, 

somente os sistemas brasileiro e alemão de repartição de competências legislativas e de 

competências de execução.11 Isso significa dizer que o primeiro substrato desta pesquisa 

                                                           
10 Em especial, nas seguintes obras: Tércio Sampaio FERRAZ JUNIOR. A ciência do direito. 2ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 1980 e Tércio Sampaio FERRAZ JUNIOR. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 
4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2003.  
11 O conteúdo da expressão “competência de execução” será esclarecido no item 1.5.5. Por ora, basta deixar 
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serão primordialmente as normas contidas nos artigos 21 a 25 e 30 da Constituição Federal 

Brasileira e nos artigos 28 II, 30, 31, 70 a 72, 75, 83 a 87, 91a e 91b da Lei Fundamental 

alemã, que concentram o cerne da repartição de competências nos dois ordenamentos 

jurídicos considerados. Ocasionalmente, porém, poder-se-á fazer menção a outros 

dispositivos esparsos nos dois textos constitucionais, que também tratem do objeto desta 

tese.12 

Ficam excluídos da análise, portanto, os dispositivos constitucionais que tratam da 

chamada repartição constitucional de rendas, expressão que engloba as normas 

constitucionais que disciplinam a distribuição dos recursos financeiros disponíveis entre as 

entidades subnacionais nesses dois países13. Com este corte, não se pretende negar a 

importância desta temática na teoria do federalismo ou mesmo na seara da repartição das 

competências legislativas e de execução. Acredita-se apenas que é possível chegar a 

resultados interessantes mesmo sem adentrar em minúcias do federalismo fiscal, o qual 

possui tantas peculiaridades em relação ao tema deste trabalho que costuma ser estudado por 

outro ramo do Direito, mais precisamente, pelo Direito Financeiro.  

Em segundo lugar, a pesquisa não se debruçará sobre toda e qualquer norma 

constitucional que trate das competências legislativas e de execução, mas apenas sobre as 

regras e princípios constitucionais que orientam como estas competências (legislativas 

ou de execução, privativas ou concorrentes) devem ser exercidas pelas entidades 

subnacionais.14 Portanto, não serão objeto de análise – apenas para ficar com alguns poucos 

exemplos – os incisos do artigo 22 CF/88 ou do artigo 73 GG, que trazem as matérias que 

são objeto da competência legislativa privativa da União no Brasil e na Alemanha, mas sim 

o parágrafo único do artigo 22 CF/88 e a contrario sensu o artigo 71 GG, os quais autorizam 

os Estados a legislarem sobre as matérias inscritas no rol de competências privativas da 

União. Nesse mesmo sentido, servirão de substrato à investigação os parágrafos do artigo 24 

                                                           
consignado que a doutrina brasileira também emprega as expressões “competência geral”, “competência 
material” para designar o mesmo fenômeno, ao passo que a doutrina alemã prefere a expressão “competência 
administrativa” (Verwaltungskompetenz ou Verwaltungszuständigkeit).  
12 Por exemplo, o caso do artigo 211 da Constituição Federal brasileira, que reparte competências entre União, 
Estados e Municípios em matéria de educação ou então do artigo 32, § 1º do mesmo diploma, que trata da 
competência legislativa e material do Distrito Federal. 
13 Aqui um esclarecimento importante: não se pretende tratar da repartição de recursos financeiros na 
segunda parte da tese, dedicada ao estudo comparativo propriamente dito. Porém, como se considera este 
um aspecto fundamental para a compreensão das relações federativas, ele será analisado, em linhas gerais, 
ao longo do segundo capítulo da tese.  
14 Esta segunda delimitação parte do pressuposto que há uma distinção relevante e perceptível entre normas 
que de qualquer modo atribuem uma determinada matéria à atuação legislativa ou administrativa de um ente 
federativo, de um lado, e normas que disciplinam de que modo se dará essa atuação por parte do ente que 
está investido desta capacidade, de outro. Esta distinção será retomada no tópico 1.4 da tese. 
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CF/88 e do revogado artigo 75 GG, os quais circunscrevem a atuação da União à edição de 

normas gerais e dos Estados à legislação suplementar, entre outras disposições, e não as 

matérias que os referidos dispositivos repartem entre União e Estados-membros.  

Nesta segunda delimitação estão englobadas ainda aquelas normas que orientam a 

prevalência da competência de um ente federativo sobre a competência de outra entidade 

subnacional, as quais compreendem não só as chamadas “regras de colisão” – previstas no 

texto constitucional, da qual o brocardo alemão Bundesrecht bricht Landesrecht (direito 

federal “quebra” direito estadual) positivado no artigo 31 da Lei Fundamental Alemã é um 

famoso exemplo – mas também normas que eventualmente possam ser extraídas das 

soluções concebidas pela jurisprudência e doutrina alemãs para lidar com litígios 

competenciais.  

Em terceiro e último lugar, a presente tese levará em consideração as normas 

previstas pelas constituições brasileira e alemã e a jurisprudência das respectivas 

cortes constitucionais. Contudo, não é um objetivo desta tese perquirir como o Supremo 

Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Constitucional Federal alemão 

(Bundesverfassungsgericht – BVerfG) julgam em matéria de repartição de competências. 

Ou seja, não se pretende, por meio de análises quantitativas ou estatísticas – principalmente 

no caso do STF, diante do volume de julgados proferidos por este tribunal – obter o 

posicionamento das cortes brasileira e alemã sobre determinados litígios competenciais. 

Quando se faz menção à jurisprudência constitucional brasileira e alemã, tem-se em mente 

algo mais singelo. Mais precisamente, almeja-se utilizar algumas decisões para precisar o 

conteúdo das normas constitucionais que serão consideradas no estudo comparativo. O foco 

reside, de todo modo, na explicitação do possível sentido e abrangência destas normas 

constitucionais, sendo que a jurisprudência constitucional se coloca apenas como um 

instrumento para atingir tal fim. 

É de se ressaltar, finalmente, esta última delimitação acaba por excluir do objeto do 

estudo comparativo as práticas legislativa e administrativa que decorrem dessas previsões 

constitucionais, muito embora se reconheça que estas podem revelar aspectos relevantes de 

como uma competência é concretamente exercida pelos entes federativos.15 

 

                                                           
15 No âmbito da ciência jurídica, há poucos estudos que se propõem a analisar empiricamente a produção 
legislativa dos Estados-membros. À guisa de exemplo, cita-se Denise C. VASQUES. Competências Legislativas 
concorrentes: prática legislativa da União e dos Estados-membros e jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Dissertação de mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). São Paulo, 
2007. 
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IMPORTÂNCIA DA PRESENTE TESE PARA A CIÊNCIA JURÍDICA 

Exposto o objeto da pesquisa com os seus devidos delineamentos, é preciso agora 

justificar a sua importância para a ciência jurídica, o que será feito em duas etapas a seguir: 

em primeiro lugar, é preciso fundamentar a opção pelo sistema constitucional de repartição 

de competências e a pela comparação entre Brasil e Alemanha; em segundo lugar, em que 

medida estes traços característicos da presente pesquisa podem trazer uma contribuição 

original à análise jurídica do federalismo e da federação.  

A repartição de competências, por um lado, consiste em uma temática tradicional 

da teoria jurídica do federalismo: a ela é atribuído o papel de “chave da estrutura do poder 

federal” ou então de “grande questão do federalismo”16, pois (i) garante a autonomia das 

entidades federativas; (ii) promove uma ordenação das relações e os interesses 

intrafederativos, proporcionando eficiência e racionalidade à prática federativa; (iii) 

viabiliza a identificação de tendências de centralização e de descentralização em uma 

determinada estrutura federativa.17  Embora seja esta uma afirmação que se deixe relativizar 

em outras áreas do conhecimento, o foco no sistema constitucional de repartição de 

competências parece ser uma opção frutífera para o pesquisador do Direito que deseja se 

debruçar sobre o fenômeno federativo. 

Já a escolha dos sistemas constitucionais de repartição de competências brasileiro 

e alemão como objetos da comparação pode ser bem compreendida ao se retomarem dois 

questionamentos que foram colocados nos primeiros parágrafos desta tese: mas afinal, por 

que Brasil e Alemanha? Por que não comparar Brasil e Estados Unidos? 

A pertinência desta segunda pergunta justifica-se pela própria importância do 

modelo centralizado de federalismo forjado pelos americanos no fenômeno para a 

proliferação de Estados Federais, percebida a partir do século XIX e já mencionada nesta 

introdução. No caso do Brasil, a influência dos Estados Unidos é comumente atribuída à 

influência de Ruy BARBOSA, jurista que participou ativamente de todo o processo que 

antecedeu a queda do Império e culminou com a promulgação do primeiro texto 

constitucional republicano, e que nutria nítida simpatia pelo direito norte-americano.18 

                                                           
16 HORTA. Direito Constitucional, p. 276, citando neste ponto expressões de Karl LOEWENSTEIN e Jean François 
AUBERT. 
17 Sobre a importância da repartição de competências para a teoria jurídica do federalismo, vide o item 3.3. 
18 Conforme relatam Paulo BONAVIDES e PAES DE ANDRADE, RUY BARBOSA participou tão ativamente da 
elaboração do texto constitucional que veio a ser aprovado em 1891 que chegou a reivindicar a autoria desta 
Constituição, ao que se sucedeu intenso debate sobre a legitimidade ou não de tal pleito. Para um breve 
resumo desta controvérsia, vide Paulo BONAVIDES, PAES DE ANDRADE. História Constitucional do Brasil. 3ª Ed. 
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No entanto, com o passar dos anos o Brasil foi assimilando influências do direito 

europeu – sobretudo da França, Espanha e Portugal e, posteriormente, da Alemanha – 

tendência esta que também se verificou no Direito Constitucional e, mais especificamente, 

no sistema constitucional de competências. Portanto, se fazia sentido afirmar que o Brasil, 

por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1891, havia incorporado um 

“modelo norte-americano”, também é razoável asseverar que as sucessivas constituições 

aproximaram o Brasil gradualmente de um “modelo europeu” de partilha de competências.19  

É importante observar que a Alemanha é o único país, dentre aqueles cujos 

ordenamentos jurídicos que tradicionalmente influenciam o direito brasileiro, que 

efetivamente se organiza como uma federação moderna desde 1871 – com exceção do 

período que coincide com a ascensão do nacional-socialismo ao poder (1933-1945). Além 

do mais, abalizada doutrina nacional costuma citar a Lei Fundamental alemã como uma das 

fontes de inspiração para a Constituição Federal de 1988.20 Para além desse argumento de 

índole histórica, no entanto, a comparação entre Brasil e Alemanha também se justifica 

por razões de possibilidade e de utilidade acadêmica.  

A possibilidade da comparação remete à existência de semelhanças e diferenças 

suficientes entre os institutos a serem comparados. Por óbvio, o que é uma semelhança ou 

uma diferença – e mais, o que é uma semelhança ou uma diferença suficiente – consiste em 

uma avaliação em certa medida subjetiva. O que se pretende excluir com esta exigência é 

apenas aquela comparação que leve em conta somente uma correspondência nominal entre 

institutos – afinal, uma mesma expressão pode designar institutos completamente distintos 

em diferentes ordenamentos jurídicos – ou então aquela pesquisa que opta por comparar 

objetos idênticos, pois frequentemente não conduz a resultados interessantes do ponto de 

                                                           
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, pp. 217 e ss. A predileção de RUY BARBOSA pelo direito estadunidense pode 
ser percebida em diversos trechos de seus Commentarios à Constituição Federal Brasileira: ao tratar do Senado 
Federal, por exemplo, o referido autor faz questão de expor os principais contornos do que ele chama de 
“teoria da Constituição Americana” (Ruy BARBOSA. Commentarios à Constituição Federal Brasileira. II Volume 
- Arts 16 a 40 – Do poder legislativo. São Paulo: Saraiva, 1933, pp. 133 e ss); em outra passagem, ao tratar da 
incompatibilidade entre a presença do Governo Federal no Distrito Federal e um poder municipal, o eminente 
jurista novamente invoca o caso americano, recorrendo às ponderações de Madison em O Federalista e 
também ao self-government que é tão marcante naquele país (Ruy BARBOSA. Commentarios à Constituição 
Federal Brasileira V Volume – Arts. 63 a 72, § 23. São Paulo: Saraiva, 1934, pp. 77 e ss). 
19 A dicotomia “modelo norte-americano” e “modelo europeu” de repartição de competências é trabalhada 
em Eduardo GARCIA DE ENTERRIA. El proyecto de constitución europea. Revista Española de Derecho 
Constitucional, ano 15, nº 45, set/dez 1995, p. 25. 
20 Nesse sentido, vide Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA. Competências na Constituição de 1988. 3ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 76, JOSÉ AFONSO da Silva. um pouco de Direito Constitucional Comparado. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p.264 e  HORTA. Direito Constitucional, p. 280. 
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vista acadêmico. Deve haver, deste modo, um certo equilíbrio entre semelhanças e diferenças 

na escolha da base de comparação, pois ambas são necessárias a um estudo comparativo.21  

Nesse sentido, acredita-se que os dois sistemas constitucionais de repartição de 

competências considerados nessa pesquisa apresentam semelhanças suficientes a ponto de 

justificar a pertinência de um estudo comparado, ao mesmo tempo que possuem diferenças 

sensíveis entre si. Conforme observa Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA,22 ambos os 

textos constitucionais em comento operaram uma separação entre competências legislativas 

e não legislativas. Na constituição brasileira, essa distinção é mais bem percebida pela 

análise conjunta dos artigos 21 e 22, dedicados respectivamente à competência geral e à 

competência legislativa privativa da União, e dos artigos 23 e 24, que tratam da competência 

comum e da competência legislativa concorrente da União, dos Estados-membros e dos 

Municípios. Na constituição alemã, todavia, essa divisão assume uma amplitude maior e só 

pode ser corretamente compreendida por meio de um confronto entre a parte que cuida das 

competências legislativas (artigos 70 a 75) e aquela que cuida da execução das leis federais 

e da administração federal (artigos 84 a 91), do qual se extrai a não coextensividade entre a 

titularidade das competências legislativas e de execução nesse ordenamento jurídico. 23 Há, 

por outro lado, uma grande semelhança nas redações dos artigos 22, parágrafo único, CF/88 

e 71 GG, uma vez que estes dois dispositivos permitem que uma lei autorize os Estados a 

                                                           
21 A ideia trabalhada nesse parágrafo encontra alguma correspondência na ideia de comparabilidade, 
trabalhada no Brasil por JOSÉ AFONSO da Silva. Segundo este autor, “a comparabilidade é um pressuposto 
básico da comparação jurídico-constitucional, porque sem ela esta não tem cabimento. Ela se fundamenta na 
existência de elementos comuns relativamente às instituições, às funções, aos resultados, pertencentes aos 
ordenamentos objeto da comparação (...) ‘não se deve jamais partir de uma identidade ou equivalência 
existente no plano linguístico para concluir por uma identidade ou equivalência no plano jurídico, pois, com 
efeito, numerosas diferenças de natureza técnica, estrutural, conceptual ou de efeito jurídico e até semânticas 
intervêm para separar entre si as funções equivalentes” (JOSÉ AFONSO. um pouco de Direito Constitucional 
Comparado, pp. 39-40). Em outras palavras, a comparabilidade remete à necessidade de uma uniformidade 
dos objetos selecionados para comparação (ou simplesmente, base de comparação), como forma de facilitar 
e viabilizar a análise comparativa. Conforme observa Gerhard DANNEMANN, quanto mais parecidos são os 
objetos comparados, maior a possibilidade e o número de relações de causa e efeito que poderão ser traçadas 
(Gerhard DANEMANN. Comparative Law: study of similarities or differences? In: Reinhard ZIMMERMANN, 
Mathias REIMANN (Coord.). The Oxford Handbook of comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2006, 
p. 408).  
22 ALMEIDA. Competências na Constituição de 1988, p. 76. 
23 Ou seja, o fato de a União ser competente para legislar privativamente sobre uma matéria não significa que 
ela será competente para a sua execução por intermédio de estrutura administrativa própria, já que esta é 
uma atribuição dos Estados-membros nos termos do artigo 83 GG (com a seguinte redação: “os Estados 
executam das leis federais como assunto próprio, à medida que esta Lei Fundamental não determine ou 
permita de outro modo” – tradução livre). São, na verdade, poucas matérias atribuídas à Administração Pública 
Federal, como se pode perceber da leitura do artigo 86 e seguintes GG. 
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legislarem sobre matérias de competência legislativa privativa da União.24 Existe, ainda, 

alguma correspondência entre o artigo 24 CF/88, que trata das competências concorrentes, 

e o artigo 75 GG, revogado em 2006, que dispunha sobre a legislação-moldura 

(Rahmengesetzgebung). Note-se, todavia, que os artigos alemães mencionados são mais 

detalhados que os artigos brasileiros, o que pode trazer algumas consequências relevantes 

do ponto de vista do exercício dessas competências. 

Além disso, a comparação proposta nesta tese também se justifica do ponto de vista 

da sua utilidade acadêmica. Por certo, a Alemanha consiste em um bom parâmetro para se 

avaliar o federalismo brasileiro recente. Ao erigir a Alemanha a “parâmetro” não se pretende 

considerar este ordenamento jurídico, no que tange a repartição constitucional de 

competências, um modelo que deve ser seguido pelo Brasil a qualquer custo. Muito pelo 

contrário, esta avaliação se revela especialmente frutífera não só porque a federação 

brasileira padece de problemas, mas principalmente porque a federação alemã também 

enfrenta as suas dificuldades, entre elas a excessiva centralização e a intensa 

interdependência política oriunda de um complexo sistema de distribuição e partilha de 

atribuições entre os entes federativos.  Pretende-se, deste modo, combater uma percepção 

razoavelmente difundida no meio jurídico brasileiro de que a “excessiva” centralização, em 

especial no plano normativo, teria “descaracterizado” a federação brasileira como tal e que, 

por isso, o federalismo brasileiro teria se tornado um objeto de estudo irrelevante ou de 

importância reduzida para a ciência jurídica. A Alemanha, que é uma federação centralizada 

e vive às voltas com os problemas oriundos de uma excessiva cooperação federativa, 

demonstra que o debate brasileiro não pode ser conduzido a partir desta premissa de 

desnaturação da federação.25  

A despeito disso, não se pode deixar de reconhecer que o ordenamento jurídico 

alemão concebeu soluções interessantes para litígios que envolvem a repartição de 

competências – como, por exemplo, o princípio da lealdade federal (Bundestreue) e a 

qualificação competencial de uma lei (kompetenzrechtliche Qualifikation eines Gesetzes) – 

as quais poderiam ser de alguma utilidade para resolver problemas brasileiros. E como a 

busca de soluções estrangeiras para problemas domésticos é outra finalidade comumente 

                                                           
24 É importante lembrar que o dispositivo brasileiro exige uma lei complementar e autoriza os Estados a 
legislarem somente sobre questões específicas das matérias nele especificadas, ao passo que a regra inscrita 
no texto alemão parece autorizar os Estados a legislarem sobre todas as questões arroladas no artigo 73 GG, 
caso a lei federal autorize expressamente. Esta é, contudo, uma confrontação que será levada a cabo somente 
no item 6.4.1 da tese. 
25 Este, por sua vez, é um argumento que será desenvolvimento com maiores detalhes no terceiro capítulo da 
tese. 
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atribuída à comparação jurídica, a presente tese investiga em que medida algumas dessas 

construções alemãs poderiam solucionar problemas brasileiros em matéria de repartição de 

competências. Aliás, na exposição das linhas gerais destes institutos e na análise da sua 

aplicabilidade ao caso brasileiro reside, por sua vez, a principal contribuição original que 

a presente tese traz à ciência jurídica brasileira.  

Acredita-se ainda que a análise comparativa nos termos propostos nesta introdução 

fornecerá alguns subsídios importantes para a construção de uma teoria geral da repartição 

de competências. Afinal, como observa Josef ISENSEE, embora uma parte razoável das 

constituições que adotam a forma de Estado Federal seja dedicada ao tema da repartição de 

competências, são poucas as disposições de caráter geral ou mesmo as disposições que 

determinam como as competências devem ser exercidas. Assim, do mesmo modo como 

aconteceu com os direitos fundamentais, seria necessária a criação de uma teoria dogmática 

da repartição de competências, que seja capaz de fornecer um tratamento unitário e integrado 

às diversas normas esparsas que tratam deste tema na constituição, a fim de fornecer uma 

solução comum a problemas como: colisão de competências; limites da interpretação das 

competências; a possibilidade de disposição unilateral ou concertada de uma competência 

por parte de um ente federativo e assim por diante.26 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO COMPARATIVO 

De todo o exposto, é possível deduzir a filiação da presente tese ao método 

comparativo, razão pela qual torna-se necessário um breve diálogo com alguns problemas 

que um estudo jurídico-comparativo costuma suscitar.  

 Ao se debruçar sobre o direito comparado, percebe-se que este não é um ramo 

monolítico, informado na sua totalidade pelas mesmas premissas e pelos mesmos objetivos. 

Ao contrário, atualmente o direito comparado comporta pelo menos quatro abordagens 

distintas – o funcionalismo, a história jurídica comparada (comparative legal history), o 

estudo dos transplantes e recepções jurídicas (transplants and receptions) e o estudo 

                                                           
26 Josef ISENSEE. § 133. Die bundesstaatliche Kompetenz. In Josef ISENSEE, Paul KIRCHHOF (Hrsg). Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Volume VI: Bundesstaat. 3ª Ed. Heidelberg: C. F. Müller, 
2008, pp. 458-460. Por óbvio, a presente tese propõe um estudo comparativo das normas que disciplinam a 
repartição de competências legislativas e materiais no Brasil e na Alemanha e não uma teoria geral da 
repartição de competências. Ao contrário, o objeto escolhido e os problemas aos quais a presente tese deseja 
dar uma solução inviabilizam tal empreitada. Deseja-se apenas deixar consignado que os resultados desta 
investigação podem fornecer subsídios à criação de tal teoria, uma vez que o direito comparado é considerado 
pelo próprio Josef ISENSSE um caminho propício ao seu desenvolvimento (§ 133. Die bundesstaatliche 
Kompetenz, p. 459). 
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comparado das culturas jurídicas (comparative legal culture)27 – sendo que o funcionalismo 

é certamente a mais conhecida e a mais debatida delas. Nesse ponto, concordamos com Ralf 

MICHAELS ao afirmar que “o método funcional tornou-se tanto o mantra quanto a bête 

noire do direito comparado”28; talvez por isso, qualquer pesquisa que pretenda se utilizar de 

noções desse ramo do Direito se vê invariavelmente às voltas com as noções de função ou 

de presumptio similitudinis, ainda que seja para refutá-las.  

A presente tese, contudo, não se filia de um modo expresso a nenhum destes 

enfoques do direito comparado e, portanto, não adota nenhum dos mecanismos explicativos 

das semelhanças e diferenças que normalmente lhes acompanham.29 Propõe-se, portanto, a 

                                                           
27 Como observa Ralf MICHAELS. The functional method of comparative law. In: Reinhard ZIMMERMANN, 
Mathias REIMANN (Coord.). The Oxford Handbook of comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2006, 
p. 341. Para um panorama dos debates mais atuais do direito comparado, vide Reinhard ZIMMERMANN; 
Mathias REIMANN (Coord). The Oxford Handbook of comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2006. 
28 MICHAELS. The functional method, p. 340. Como o próprio nome sugere, é a ideia de função que ocupa o 
papel de destaque no enfoque funcionalista do direito comparado. Nesse sentido, Konrad ZWEIGERT e Hein 
KÖTZ, considerados os maiores expoentes desta corrente, partem do pressuposto de que todos os 
ordenamentos jurídicos vivenciariam basicamente os mesmos problemas e produziriam os mesmos resultados 
na sua resolução, embora quase nunca o fizessem pelos mesmos meios; caberia ao comparatista então se 
debruçar sobre problemas concretos e pesquisar, nos sistemas legais comparados, institutos que 
desempenhassem a mesma função. Segundo estes autores, somente instituições que tenham a mesma 
funcionalidade – isto quer dizer, que possuam entre si uma equivalência de funções – podem ser comparados 
entre si: afinal, “coisas incomparáveis não podem comparadas de forma útil, e no Direito as únicas coisas que 
são comparáveis entre si são aquelas que desempenham a mesma função” (Konrad ZWEIGERT, Hein KÖTZ. 
Introduction to Comparative Law. 3ª Ed. Oxford: Clarendon Press, 1998, p. 34). É interessante notar que esta 
similitude de problemas e soluções também ocupa um papel de destaque na metodologia desenvolvida por 
ZWEIGERT e KÖTZ, tornando-se verdadeira praesumptio similitudinis ou presunção de similitude, com pelo 
menos duas utilidades práticas. A primeira delas, bem razoável, seria informar ao comparatista onde procurar 
semelhanças entre os ordenamentos jurídicos considerados. A segunda delas, mais controversa, transforma 
esta presunção em uma forma de testar os resultados obtidos pelo estudo comparativo: assim, caso o 
pesquisador “encontre diferenças substanciais ou resultados diametralmente opostos, ele deveria ficar alerta 
e checar novamente se os termos nos quais ele propôs a questão eram realmente puramente funcionais, e se 
ele alargou as suas pesquisas de forma abrangente e suficiente.” (ZWEIGERT, KÖTZ. Introduction to 
Comparative Law, p. 40). 
29 É de se admitir, afinal, que a aproximação da presente tese à abordagem funcionalista do direito comparado 
seria de pouca ou nenhuma utilidade. Com efeito, um dos objetivos deste estudo comparativo consiste na 
avaliação crítica da federação brasileira à luz do caso alemão, o que implica necessariamente na valorização 
das semelhanças e também das diferenças entre os dois ordenamentos considerados e, consequentemente, 
em um aumento na complexidade da pesquisa. Já o funcionalismo – porque introduz a noção de função 
justamente para reduzir a complexidade existente e encontrar, deste modo, uma semelhança entre objetos e 
que é representada na equivalência de funções – não serve, entretanto, nem à avaliação e nem à crítica de 
sistemas jurídicos, como bem observa Ralf MICHAELS (The functional method, pp. 374-375). Outro enfoque de 
direito comparado cuja filiação poderia, em tese, conduzir a presente pesquisa a alguns resultados 
interessante é aquele que estuda os transplantes e as recepções jurídicas. Segundo Michele GRAZIADEI, a ideia 
de transplantes e recepções está sempre relacionada à transformação de um sistema jurídico, a qual pode se 
dar de três maneiras: (i) novos significados, oriundos de um ordenamento, podem ser atribuídos a instituições 
antigas de outro ordenamento; (ii) a apropriação de elementos estrangeiros, que passam a ser incorporados 
e associados a institutos domésticos e; (iii) finalmente, a apropriação de elementos estrangeiros, em relação 
aos quais se impõe a adoção de nova terminologias no sistema jurídico que incorpora a recepção ou o 
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retomada de uma concepção mais minimalista da comparação jurídica, preocupada 

primordialmente com a análise das semelhanças e das diferenças entre os dois 

ordenamentos jurídicos considerados, sem a pretensão de valorá-las e compreendê-las à 

luz de construções teóricas forjadas no âmbito de uma das supramencionadas vertentes da 

comparação jurídica e sem a pretensão de forjar um novo enfoque ou vertente neste ramo do 

direito.  

Quando se fala em minimalista, não se quer referir a uma versão empobrecida ou 

desguarnecida da comparação jurídica, tendo em vista que a confrontação dos ordenamentos 

jurídicos considerados pelo presente estudo continua, de todo modo, a se conformar a 

algumas das finalidades normalmente atribuídas ao direito comparado.  

Nesse ponto, a doutrina que se debruça sobre o tema costuma atribuir à comparação 

as seguintes finalidades: (i) unificação da lei; (ii) resolução de problemas particulares; (iii) 

aplicação da lei estrangeira; (iv) escolha entre ordenamentos jurídicos; (v) compreensão do 

Direito.30 Três destes desígnios – mais precisamente, a unificação da lei, a aplicação da lei 

estrangeira, e a escolha entre ordenamentos jurídicos – apresentam extrema aderência às 

disciplinas do Direito Privado, razão pela qual são consideradas incompatíveis com a 

pesquisa. Contudo, as outras duas finalidades correspondem exatamente às questões 

principais do estudo comparativo proposto pela presente tese. 

Em primeiro lugar, almeja-se compreender melhor o direito interno a partir de um 

direito alienígena31: nesse sentido, já se afirmou alhures que um dos objetivos da pesquisa é 

                                                           
transplante (Michele GRAZIADEI. Comparative Law as the study of transplants and receptions. In: Reinhard 
ZIMMERMANN, Mathias REIMANN. The Oxford Handbook of comparative law. Oxford: Oxford University Press, 
2006, pp. 461-463). Deve-se admitir que as inspirações do presente estudo comparativo, em um primeiro 
momento, foram as ponderações de alguns nomes proeminentes do direito constitucional brasileiro no 
sentido de que o sistema de repartição de competências legislativas e de execução inaugurado pela 
Constituição Federal de 1988 (CF/88) teria se inspirado na Lei Fundamental alemã de 1949. Porém, após se 
debruçar sobre estas considerações com mais calma e de analisar a evolução da competência legislativa 
concorrente – que teria sido o instituto brasileiro transplantado do direito alemão pelo direito brasileiro – 
concluiu-se que não se poderia afirmar a ocorrência de um transplante ou de uma recepção. De todo modo, 
diante da difusão deste argumento na doutrina brasileira, optou-se por dedicar algumas linhas ao assunto no 
tópico 6.1 desta tese. Finalmente, as outras correntes do direito comparado mostraram-se igualmente 
inadequadas à pesquisa, ou porque nada acrescentavam ao desenvolvimento com as suas questões centrais, 
ou porque eram com elas incompatíveis. 
30 Sobre os possíveis propósitos da comparação jurídica, vide DANNEMANN. Comparative Law, pp. 401 e ss. 
31 A compreensão acerca do direito interno a partir de um ordenamento alienígena é, aliás, uma finalidade 
comumente atribuída à comparação independentemente da corrente à qual se filia. Konrad ZWEIGERT e Hein 
KÖTZ, por exemplo, consideram que “o objetivo primordial da comparação jurídica, como ocorre com todas 
as ciências, é o conhecimento” (ZWEIGERT, KÖTZ. Introduction to Comparative Law, p. 15). No âmbito da 
doutrina jurídica brasileira – apenas para ficar com um dos estudos mais conhecidos que maneja a comparação 
em uma temática de Direito Constitucional – cita-se OSCAR VILHENA Vieira. Supremo Tribunal Federal: 
Jurisprudência Política. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 48.     
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justamente avaliar o federalismo no Brasil – especialmente, a federação brasileira vigente – 

à luz do caso alemão, levando em consideração tanto as semelhanças quanto as diferenças 

entre os ordenamentos jurídicos nesse ponto.  

Em segundo lugar, pretende-se buscar no caso alemão alguns subsídios para a 

superação do que, em nossa opinião, é uma das grandes insuficiências do modelo jurídico-

dogmático de repartição de competências no Brasil: embora seja este relativamente sólido, 

ele não se coloca a serviço da resolução dos problemas concretos que são colocados aos 

Poderes Legislativos federais e estaduais (e municipais, no caso do Brasil) no momento da 

edição de leis de sua competência e, principalmente, ao Poder Judiciário quando julga 

questões afetas. 

Note-se que a afirmação da compatibilidade das questões principais da pesquisa 

com as finalidades normalmente atribuídas ao direito comparado não resolve todos os 

impasses que cercam um estudo comparativo. Ao contrário, é preciso esclarecer ainda o 

que é a semelhança e a diferença a ser averiguada no confronto entre os ordenamentos 

jurídicos brasileiro e alemão. 

Na linguagem corrente, semelhança é conceito que exprime, entre outras coisas, 

uma “relação entre seres, coisas ou ideias que apresentam entre si elementos conformes, 

além daqueles comuns à espécie”.32 Percebe-se, portanto, que semelhança é noção que busca 

sempre traçar uma relação de objetos, a qual é intermediada por um parâmetro – que pode 

ser uma propriedade ou um elemento constitutivo – com base na qual dois ou mais objetos 

são confrontados. Na seara do direito comparado, este parâmetro é denominado comumente 

de tertium comparationis: pode-se afirmar, nesse sentido, que Brasil e Alemanha (objetos 

de comparação) assemelham-se quanto à forma de Estado, porém não quanto à forma de 

governo (tertia comparationis). Contudo, há de se reconhecer, com Nils JANSEN, que para 

se afirmar uma semelhança não basta verificar a ocorrência do parâmetro nos objetos 

comparados, pois esta semelhança ainda contém em si o germe da diferença: com efeito, se 

é verdade que dois objetos a e b podem ser semelhantes porque comungam de uma mesma 

propriedade, a intensidade desta última em a e b também pode variar. Portanto, a genuína 

semelhança somente aparece se, além de a e b possuírem a propriedade erigida a tertium 

comparationis, eles também a possuírem no mesmo grau.33  

                                                           
32 AURÉLIO Buarque de Holanda Ferreira, Margarida DOS ANJOS, Marina Baird FERREIRA.  Aurélio século XXI: o 
dicionário da língua portuguesa. 3ª Ed. Rev. Rio de Janeiro, 1999, p. 1832. 
33 Nils JANSEN. Comparative Law and Comparative Knowledge. In Reinhard ZIMMERMANN, Mathias REIMANN 
(Coord.). The Oxford Handbook of comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 311-312.  
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O presente estudo comparativo aproxima-se destas noções do que é semelhante e 

diferente e trabalha com uma similaridade fundamental que revela ao mesmo tempo o 

tertium comparationis escolhido, a saber: o fato de os dois ordenamentos considerados 

possuírem um sistema de repartição de competências que trabalha com as dicotomias 

competência legislativa/competência de execução, de um lado, e competência 

privativa/competência concorrente, de outro. A partir desta constatação, parte-se para a 

elaboração de relações menores de semelhança e de diferença, as quais levarão em conta por 

vezes a maior ou menor aptidão para a descentralização política, para a coordenação 

federativa, ou qualquer outra qualidade que se mostre relevante para a pesquisa, sendo certo 

que os critérios utilizados para aferi-las serão fornecidos caso a caso. 

Feitas estas considerações, parte-se finalmente para a elaboração de algumas 

considerações acerca das etapas ou fases da comparação jurídica.  Há, de certo modo, um 

consenso na doutrina de que uma análise comparativa comporta três momentos distintos: no 

primeiro deles, o pesquisador seleciona os objetos que serão comparados entre si; após, ele 

analisa cada objeto separadamente, com a finalidade de compreender seus diversos aspectos 

e contextos; na terceira e mais importante fase, o pesquisador procede à análise das 

semelhanças e das diferenças encontradas de acordo com os propósitos por ele erigidos (p. 

ex. a elaboração de um sistema, a explicação das diferenças e das semelhanças encontradas 

ou a constatação de que parte de um sistema jurídico foi recepcionado por outro).34  

Alguns pretendem enxergar nestas fases um rígido modelo a ser seguido; outros 

preferem, contudo, tratá-las com alguma elasticidade, adaptando-as aos objetos selecionados 

e aos objetivos da pesquisa35. De todo modo, estas etapas parecem um norte seguro àquele 

que inicia um estudo comparativo: afinal, não se pode iniciar um estudo comparativo sem 

antes realizar uma opção a respeito de quais objetos serão confrontados; também não se 

                                                           
34 Como observa DANNEMANN. Comparative Law: study of similarities or differences?, p. 406. 
35 O primeiro destes posicionamentos é encampado no Brasil por JOSÉ AFONSO da Silva, para quem “o método 
do direito constitucional comparado, como o de qualquer outro ramo do direito comparado, ‘consiste em 
conduzir um estudo comparativo por três fases sucessivas’, que a doutrina chamada de ‘regra dos três C’, que 
são: Conhecer, Compreender e Comparar. As três fases devem desenvolver-se na ordem indicada, porque são 
solidárias e complementares, cada uma delas constitui a preparação necessária e etapa preliminar da fase 
seguinte” (um pouco de Direito Constitucional Comparado, p. 42). Já Gerhard DANNEMANN parece se filiar ao 
segundo posicionamento ao discutir a questão da semelhança e da diferença nos estágios ou passos da 
investigação comparativa. Segundo este autor, “não pode existir obviamente nenhuma estrutura uniforme 
que se adapta a todos os tipos, mas a maioria das investigações comparativas envolverá três grandes estágios: 
seleção (do que será comparado), descrição (da lei e do seu contexto nos sistemas legais levados em 
consideração), e análise (...) Nem todos esses passos aplicam-se a qualquer investigação” (DANNNEMANN. 
Comparative law: study of similarities or differences?, p. 406) 
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afigura razoável valorar semelhanças e diferenças sem antes compreender cada objeto, 

analisando seus pormenores e peculiaridades.  

A presente pesquisa não foge à regra e também segue estes passos apontados pela 

literatura de direito comparado. Todavia, é de se reconhecer que estes passos não estão 

refletidos no texto da tese. Ou seja, não se dedica uma parte da tese à análise isolada dos 

sistemas brasileiro e alemão de repartição de competências, contextualizando-os, para ao 

final realizar uma valoração das semelhanças e das diferenças encontradas. Ao contrário, 

opta-se primeiro por contextualizar as federações brasileira e alemãs, confrontando-se 

aspectos desta análise já no terceiro capítulo, para então tratar cada sistema de repartição de 

competências primeiro de forma separada, no quarto e no quinto capítulos. Somente a partir 

do sexto capítulo é que serão expostas as semelhanças e as diferenças no que diz respeito ao 

modo pelo qual a Constituição Federal de 1988 e a Lei Fundamental de 1949 repartem 

competências legislativas e de execução entre União, Estados e Municípios. Nesse ponto, 

acolheu-se sugestão da comissão julgadora do exame de qualificação realizado em 11 de 

outubro de 2012.36 Note-se, contudo, que esta é uma opção que se faz somente no plano da 

exposição dos resultados obtidos pela pesquisa, e não reflete uma alteração no modo de 

proceder da pesquisa, o qual segue as mencionadas etapas da comparação.  

Feitas estas considerações, parte-se para a exposição do plano da obra, com a 

apresentação das principais teses a serem desenvolvidas em cada capítulo e dos motivos que 

nortearam a sua elaboração. 

 

PLANO DA OBRA 

A presente tese é o resultado de uma análise comparativa que se debruça sobre dois 

problemas centrais, que encontram estreita correspondência com as finalidades ou propósitos 

da pesquisa e também com o seu viés dogmático. O primeiro deles corresponde ao modo 

pelo qual é avaliado o federalismo brasileiro quando se trata da repartição de competências 

legislativas e de execução: trata-se de uma promessa não concretizada de descentralização 

legislativa e administrativa, como pretendem alguns? Em segundo lugar, há no ordenamento 

alemão construções doutrinárias e/ou jurisprudenciais que podem ser aplicadas ao caso 

brasileiro com alguma vantagem do ponto de vista da decidibilidade de conflitos? 

A fim de responder a estes questionamentos, estruturou-se exposição dividida em 

duas partes, sendo que a primeira delas tem três capítulos e a segunda parte contará com 

                                                           
36 Agradecemos especialmente ao Prof. Dr. Roger Stiefelmann Leal, pelos comentários feitos sobre as 
diferentes possibilidades de exposição dos resultados do estudo comparativo.  
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quatro capítulos. A primeira parte será dedicada à exposição de alguns pressupostos teóricos 

que permearão toda a pesquisa e das notas distintivas das federações brasileira e alemã, ao 

passo que a segunda parte inaugura o estudo comparativo propriamente dito, com o 

confronto dos sistemas brasileiro e alemão de repartição de competências.  

A primeira parte da tese justifica-se diante da constatação de que o federalismo é 

um tema multidisciplinar e cujas características e condições são objeto de discussão em 

diversas áreas do conhecimento. Tal fato torna imprescindível, por um lado, a explicitação 

dos pressupostos teóricos dos quais a pesquisa parte e, por outro lado, a contextualização de 

cada uma das federações analisadas, o que pode ser feito do ponto de vista político, social, 

econômico, cultural, entre outros. Neste último ponto, optou-se nesta tese por traçar um 

panorama das federações brasileira e alemã sem se aprofundar em um ou outro contexto, 

embora se privilegie considerações de índole histórica, tendo em vista a especial ligação 

entre direito constitucional e história constitucional. Admite-se que tal enfoque pode deixar 

muitos aspectos importantes de lado. Contudo, tal como ocorre com as premissas teóricas, 

não se trata de destrinchar cada um dos contextos nos quais as federações consideradas estão 

envoltas: ao contrário, como esta também é uma temática cercada de discussões e 

controvérsias, trata-se apenas de explicar o posicionamento desta tese em relação a um ou 

outro debate.  

No primeiro capítulo, portanto, pretende-se trabalhar com alguns conceitos, 

noções, categorias e classificações da teoria do federalismo que são fundamentais para a 

compreensão do raciocínio desenvolvido nos próximos capítulos em seis tópicos ou itens. 

No primeiro deles serão retomados alguns aspectos do debate conceitual em torno das 

expressões federalismo e federação, a fim de traçar a distinção entre uma e outra e forjar o 

conceito de federação que será utilizado nesta tese. Já o tópico 1.2, por sua vez, será dedicado 

à exposição dos principais contornos do que se convencionou chamar de federalismo dualista 

e federalismo cooperativo, uma vez que consistem em duas tipologias que influenciam tanto 

o debate brasileiro quanto o alemão. A seguir, a tese de debruça sobre o tema da centralização 

e da descentralização a partir da distinção entre federalismo e federação traçada no primeiro 

item: de fato, existe uma diferença substancial, por um lado, entre a centralização e a 

descentralização que efetivamente se deseja em uma federação e, por outro lado, entre a 

centralização e a descentralização que são objetivamente observáveis em um Estado Federal.   

O cerne do primeiro capítulo, contudo, concentra-se nos tópicos 1.4 e 1.5, dedicados 

ao estudo da competência e das suas classificações de um ponto de vista teórico. Assim, a 

competência será tratada não só como uma forma de delimitar a atuação estatal e atribuí-la 

a um ente federativo em detrimento de outros, mas também a partir da sua função de 
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contenção do poder estatal e de internalização de litígios federativos pelo Direito. As 

classificações, por sua vez, não serão consideradas tipologias meramente didáticas, tendo 

em vista que tanto a constituição brasileira quanto a alemã manejam algumas delas, em 

especial, as competências legislativas e de execução (ou competências administrativas, como 

são conhecidas no direito alemão) bem como as competências privativas e concorrentes. 

Finalmente, o tópico 1.6 é dedicado à exposição de algumas considerações sobre a 

representação das unidades regionais (os Estados-membros no caso da federação brasileira 

e os Länder do caso da federação alemã) no plano federal, e também sobre as cortes 

constitucionais, como instituições que podem influenciar e até mesmo conformar o 

relacionamento dos atores políticos em uma federação.  

O segundo capítulo, por sua vez, será dedicado à contextualização das federações 

brasileira e alemã a partir de alguns prismas previamente selecionados, quais sejam: (i) sua 

evolução histórica; (ii) seus principais aspectos constitucionais; (iii) a questão da autonomia 

municipal, e; (iii) a representação dos Estados-membros no Poder Legislativo federal. 

Seguindo esta diretriz, a federação brasileira será analisada a partir da Constituição Federal 

de 1967/1969 e dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988. A seguir, 

parte-se para o estudo das linhas gerais da federação sob a égide da Constituição Federal de 

1988. O terceiro tópico dedicado à contextualização da federação brasileira tratará da 

autonomia municipal, tanto em uma perspectiva histórica quanto a partir do atual tratamento 

constitucional do Município. Finalmente, encerra-se a exposição das linhas gerais do 

federalismo brasileiro com breves considerações sobre o papel do Senado Federal, em 

especial a crítica que lhe é dirigida no sentido de que as suas funções federativas restaram 

completamente descaracterizadas.  

 No que tange à federação alemã, a análise se inicia a partir da Constituição Imperial 

de 1871, que foi a primeira a consagrar uma federação nos moldes modernos, e da 

Constituição Imperial de 1919 (também conhecida como Constituição de Weimar), que 

representou um momento de centralização da estrutura federativa alemã mesmo antes da 

ascensão dos nazistas ao poder. Em seguida, a atenção se volta à federação forjada pela Lei 

Fundamental de 1949, com especial atenção na evolução do seu tratamento constitucional. 

Por fim, também se pretende examinar a questão da autonomia municipal na federação alemã 

e o papel de proeminência assumido pela instância representativa dos Länder neste país.  

O terceiro capítulo promoverá um breve balanço do que foi discutido até o 

momento ao retomar alguns pressupostos teóricos discutidos no primeiro capítulo à luz do 

que foi discutido no segundo capítulo, e também ao analisar a experiência federativa no 

Brasil e na Alemanha em uma perspectiva comparada. Deste modo, no tópico 3.1 pretende-
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se contextualizar a federação, de um ponto de vista teórico, diante do fenômeno da 

centralização. Embora este último seja verificado em muitas federações atualmente 

existentes, ele conduziu a um discurso negacionista por parte da doutrina jurídica brasileira: 

defende-se, assim, que o Brasil vivenciaria um federalismo nominal, pois o que se verificaria 

na prática seria um verdadeiro Estado Unitário. Entretanto, como se terá a oportunidade de 

expor, esta é uma concepção que se baseia em um modelo dualista de federação, bastante 

criticado pela literatura especializada, mas que infelizmente está na base do relativo 

desinteresse com o qual o federalismo é tratado por uma vertente mais contemporânea do 

direito constitucional. No tópico 3.2, por sua vez, procura-se efetivamente confrontar alguns 

aspectos da evolução das federações brasileira e alemã, a fim de verificar semelhanças e 

diferenças que podem influir na compreensão dos dois sistemas de repartição de 

competências considerados. Em especial, pretende-se analisar a questão da formação das 

federações brasileira e alemã, a centralização e a cooperação federativas nelas verificadas. 

Finalmente, no tópico 3.3 a repartição de competências será situada como o elemento central 

da teoria jurídica do federalismo. Embora este seja um argumento que se deixa subentender 

no tópico 1.4, acredita-se ser importante desenvolvê-lo antes de adentrar no estudo 

comparativo propriamente dito. Afinal, a repartição de competências consiste no tertium 

comparationis elegido pela presente pesquisa e corresponde, para falar com Nils JANSEN, 

a uma escolha do pesquisador sobre aquilo que efetivamente importa ser comparado em uma 

federação.37 

O quarto capítulo inaugura o estudo comparativo propriamente dito e pretende 

fornecer um panorama da repartição de competências legislativas e de execução levada a 

cabo pela Constituição Federal de 1988, artigo por artigo. Deste modo, o que efetivamente 

se propõe é a análise dos seguintes temas, sendo que cada um deles corresponde a um 

subtópico: (i) a competência geral da União (artigo 21 CF/88); (ii) a competência legislativa 

privativa da União (artigo 22 CF/88); (iii) a competência comum da União, Estados-

membros e Municípios (artigo 23 CF/88); (iv) a competência legislativa concorrente da 

União e dos Estados-membros (artigo 24 CF/88); (v) a competência privativa dos Estados-

membros (parágrafos do artigo 25 CF/88), e; (vi) a competência dos Municípios (artigo 30 

CF/88).  

O quinto capítulo, por sua vez, repete a proposta do capítulo anterior ao propor um 

quadro da repartição de competências legislativas e administrativas na Alemanha, 

estruturando-se em sete subitens, nos quais serão abordados as seguintes temáticas: (i) regra 

                                                           
37 JANSEN. Comparative Law and comparative knowledge, pp. 314-315. 
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geral em matéria de repartição de competências legislativas (artigo 70 GG); (ii) a 

competência legislativa privativa da União (artigo 71GG); (iii) a competência legislativa 

concorrente do Bund e dos Länder (artigos 72 e 75 GG); (iv) regra geral em matéria de 

repartição de competências administrativas (artigo 83 GG); (v) a competência administrativa 

dos Estados (artigos 84 e 85 GG); (vi) a competência administrativa da União (artigos 86 e 

seguintes ,GG), e; (vii) as tarefas comuns (Gemeinschaftsaufgaben).  

Note-se que, nos subitens tanto do quarto quanto do quinto capítulo, se objetiva 

efetivamente fornecer uma compreensão dos dispositivos constitucionais analisados dentro 

do seu próprio contexto. Isto, por sua vez, significa que, de acordo com as delimitações já 

enunciadas nesta introdução, cada norma competencial terá o seu sentido e o seu alcance 

explicitado a partir das considerações da doutrina que se debruça sobre o tema e, 

ocasionalmente, da jurisprudência constitucional pertinente. Uma compreensão global dos 

sistemas brasileiro e alemão de repartição de competências em uma perspectiva comparada 

é algo que, por sua vez, será empreendido em um momento posterior, mais precisamente, no 

sexto e no sétimo capítulos da tese. 

No sexto capítulo confrontam-se pela primeira vez os sistemas brasileiro e alemão 

de repartição de competências em quatro subitens. O primeiro deles, contudo, é dedicado a 

uma importante questão preliminar, vale dizer, de saber como o enfoque dos transplantes e 

das recepções influencia a presente tese. Nesta introdução já se teve a oportunidade de 

ressaltar a opção por uma vertente mais minimalista da análise comparativa, preocupada 

primordialmente com a identificação de semelhanças e diferenças entre os ordenamentos 

jurídicos considerados. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que a partir do momento 

em que se analisa a aplicabilidade de soluções alemãs ao caso brasileiro não está a se propor 

outra coisa que um transplante jurídico, surgindo então a necessidade de estudar com maior 

afinco este enfoque do direito comparado. Propõe-se esta análise já no início do sexto 

capítulo, pois se está diante de um pressuposto teórico relevante para a compreensão dos 

resultados discutidos a seguir. Já no tópico 6.2 pretende-se discutir a importância das regras 

gerais em matéria de repartição de competências, as quais são abundantes no direito alemão 

em comparação com o brasileiro, ponderando o seu papel na interpretação das demais 

normas que atribuem competência e o seu papel no preenchimento de lacunas. A seguir, 

estrutura-se a confrontação propriamente dita dos sistemas brasileiro e alemão de repartição 

de competências em dois subtópicos a partir das duas dicotomias que informam o estudo 

comparativo de um ponto de vista teórico. Deste modo, no item 6.3 pretende-se analisar o 

modo pela qual a Constituição Federal de 1988 e a Lei Fundamental de 1949 delimitam e 
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repartem competências legislativas e de execução, ao passo que no item 6.4 o foco residirá 

nas competências privativas e concorrentes. 

 O sétimo e último capítulo, por sua vez, é dedicado à análise de algumas questões 

da repartição de competências sob uma perspectiva comparativa. Note-se que o objetivo aqui 

é analisar apenas algumas e não todas as questões que comportam tal enfoque, mesmo 

porque isso demandaria esforços que certamente extrapolam os limites de uma pesquisa 

individual, como é o caso de uma tese de doutorado. Reconhece-se que a seleção contém 

algo de subjetivo, mas não se deixa de contemplar aspectos importantes, os quais 

efetivamente prestam uma contribuição original à pesquisa jurídica brasileira. Estruturou-se 

a exposição em seis subtópicos, cada um dedicado ao estudo dos seguintes temas: (i) a 

qualificação competencial da lei e questões afetas; (ii) o princípio da lealdade federal 

aplicado à repartição de competências, e; (iii) algumas questões municipais sob uma 

perspectiva comparada. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Antes de se adentrar na pesquisa propriamente dita, é necessário fazer as seguintes 

ponderações de índole eminentemente formal.  

Em primeiro lugar, as obras mencionadas repetidas vezes ao longo da tese serão 

sempre citadas de forma completa a primeira vez e, nas demais vezes, apenas por meio do 

prenome ou sobrenome pelo qual o autor é mais conhecido, acrescido de uma parte do título. 

Evitam-se, assim, expressões como op. cit, idem, ibidem, passim..., as quais por vezes 

dificultam a compreensão acerca do autor e da obra que são citados. 

Em segundo lugar, as traduções de textos em inglês e em alemão foram feitas de 

forma livre, de modo a deixar o texto em português o mais harmônico possível. Esta é uma 

observação importante principalmente em relação à língua alemã, que trabalha com algumas 

estruturas gramaticais e linguísticas estranhas à língua portuguesa. Por isso, não é de se 

esperar nas traduções um espelho, uma tradução palavra por palavra do texto original. A 

despeito disso, preservou-se o sentido que o autor citado pretendeu imprimir no trecho 

traduzido.38 

                                                           
38 Quanto a este ponto, a presente tese se alinha às ponderações feitas por António Francisco de SOUSA no 
seguinte trecho de sua obra: “nunca uma tradução literal assegurará uma boa tradução, especialmente em 
certas áreas do direito. Isso não impede, no entanto, que o texto de chegada se mantenha o mais possível leal 
ao texto de partida no que ele diz expressamente e no que o seu autor pretendeu dizer por meio dele. Mesmo 
tendo de assegurar a maior fidelidade ao texto de partida, em muitos casos o trabalho de ‘reformulação e 
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Em todo caso, a fim de sanar quaisquer dúvidas sobre este assunto, optou-se por 

transcrever no original, em nota de rodapé, todas as citações diretas em alemão que foram 

por nós traduzidas no corpo do texto. Prescinde-se deste procedimento nas traduções feitas 

do inglês, porque se considera que esta última oferece menores dificuldades. Quando o texto 

se referir a traduções oficiais ou empreendidas por outrem, tal fato também será elucidado 

em nota de rodapé. 

Em terceiro lugar, a tese trabalha com diferentes redações de alguns dispositivos da 

Lei Fundamental de 1949. Ao invés de traduzi-los e transcrevê-los toda vez que são citados 

em nota de rodapé, elaborou-se um anexo no qual constam os artigos mais importantes, suas 

sucessivas redações e a tradução de cada um deles, e que poderá ser consultado a cada vez 

que a tese a eles se referir.   

Aliás, cumpre fazer um esclarecimento importante sobre o modo pelo qual os 

dispositivos da Lei Fundamental alemã serão citados. Trata-se de um diploma estruturado 

em artigos, os quais se subdividem, por sua vez, em parágrafos, sendo comum ainda a 

menção aos períodos contidos nestes últimos. A doutrina e jurisprudência alemãs, quando 

querem fazer referência a uma norma contida em um período específico, costumam citá-lo 

do seguinte modo: Art. 84 Abs. 1 S. 1 GG, sendo que Abs. consiste em uma abreviação de 

Absatz (que pode ser traduzido para o português como parágrafo) e S. remete à palavra Satz 

(traduzível como frase ou período). Outra forma de citar o mesmo dispositivo – que não é 

tão comum, mas pode ser encontrada em textos jurídicos alemães39 – utiliza numerais 

romanos para designar os parágrafos e algarismos arábicos para indicar os períodos. Deste 

modo, o Art. 84 Abs. 1 S. 1 GG também pode ser citado como Art. 84 I 1 GG. A presente 

tese optou por esta segunda forma de citar os dispositivos da Lei Fundamental por considera-

la mais palatável ao leitor brasileiro, preservando-se de todo modo a abreviatura GG, que 

corresponde à abreviatura de Grundgesetz (ou Lei Fundamental, em português). 

Em quarto lugar, o § 1º do artigo 32 CF/88 atribui ao Distrito Federal “as 

competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”. Ou seja, a cada vez que se 

faz referência a uma competência dos Estados-membros, o correto seria dizer competência 

                                                           
adequação’ terá de ser significativo. O caso da tradução de textos sobre a organização administrativa na 
Alemanha para o português (...) é disto um bom exemplo (neste caso, ‘adequação’). Porém, em caso algum o 
tradutor do texto jurídico pode cair no erro de trair o pensamento do autor, apenas pelo seu desejo de 
comunicar em um estilo mais acessível ao leitor. O tradutor não cumpre a sua obrigação quando não se 
mantém leal ao sentido e, quanto possível, à letra e a ao estilo do texto de partida” (António Francisco de 
SOUSA. Fundamentos da tradução jurídica alemão-português. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 226). 
39 Por exemplo, os comentários à Lei Fundamental organizados por Horst DREIER (Horst DREIER (Hrsg.). 
Grundgesetz – Kommentar. 2ª Ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008), que serão muito utilizados no decorrer 
desta tese, utilizam esta forma de citação. 
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legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal. O mesmo ocorre em relação aos 

poderes legislativos reservados aos Municípios: ao invés de falar em competências 

legislativas dos Municípios tão somente, deve-se fazer também fazer a referência às 

competências dos Municípios e do Distrito Federal. Todavia, é de se reconhecer que, como 

o Distrito Federal, enquanto ente federativo dotado de competências, não assume uma maior 

relevância para a presente tese, opta-se por excluir a sua menção a cada oportunidade em 

que competências dos Estados-membros e dos Municípios brasileiros são analisadas, 

partindo-se do pressuposto de que esta observação será suficiente para deixar implícita a 

menção a este ente federativo onde se localiza a Capital Federal.  

Em quinto e último lugar, como os julgados da corte constitucional alemã utilizados 

nesta tese foram extraídos do repertório Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfGE), optou-se por citá-los do modo como fazem a doutrina e a jurisprudência alemãs, 

vale dizer, iniciando-se com a expressão BVerfGE seguida de três números separados por 

vírgulas e por parênteses. O primeiro destes números refere-se ao volume em que o julgado 

citado se encontra, ao passo que o segundo remete ao número da página em que a decisão 

utilizada se inicia. Finalmente, o terceiro número refere-se ao número da página em que é 

efetivamente encontrado o trecho mencionado pela tese40

                                                           
40 Por exemplo, BVerfGE 3, 407 (421) refere-se à página 421 do julgado que começa na página 407 do volume 
nº 3 do referido repertório.   



497 

 

CONCLUSÃO 

A presente tese representa o resultado de um estudo comparativo da repartição de 

competências legislativas e de execução no Brasil e na Alemanha, com especial foco nas 

regras e princípios constitucionais que orientam o exercício de uma competência por um ou 

mais entes federativos, recorrendo-se também à jurisprudência constitucional pertinente. A 

pesquisa, como um todo, orientou-se no sentido de responder dois grandes questionamentos: 

(i) quais são as reais semelhanças e diferenças entre Brasil e Alemanha no que diz respeito 

ao modo pelo qual as suas respectivas constituições distribuem competências legislativas e 

de execução? (ii) existem soluções concebidas pela doutrina e jurisprudência alemãs para 

litígios que envolvem a repartição de competências federativas e que poderiam ser utilizadas 

para resolver alguns problemas brasileiros?  

Antes de fazê-lo, contudo, foi preciso examinar outras questões menores, porém 

imprescindíveis tanto de um ponto de vista teórico quanto de um ponto de vista 

metodológico. Por isso, elaborou-se exposição dividida em duas partes. Na primeira delas, 

dividida em três capítulos, buscou-se expor os pressupostos teóricos da presente pesquisa, 

além de fornecer uma contextualização das federações brasileiras e alemã. Ao término, 

propôs-se uma análise comparativa preliminar, levando em consideração tanto os 

pressupostos discutidos anteriormente quanto as experiências federativas do Brasil e da 

Alemanha. Já a segunda parte, estruturada em quatro capítulos, foi dedicada ao estudo 

comparativo propriamente dito, com a exposição dos sistemas brasileiro e alemão de 

repartição de competências legislativas e de execução, a exposição das semelhanças e das 

diferenças entre eles e a identificação de alguns problemas brasileiros que poderiam ser 

mitigados por meio do transplante de alguns institutos alemães. 

O primeiro capítulo da tese foi dedicado à análise dos pressupostos teóricos mais 

importantes da tese. Note-se, portanto, que nunca consistiu em um objetivo da tese arrolar e 

explicar integralmente todas as concepções teóricas que influenciam de algum modo a 

pesquisa, mas somente aquelas consideradas efetivamente relevantes para a verificação das 

hipóteses e obtenção dos resultados apresentados nos demais capítulos. Deste modo, 

algumas linhas foram dedicadas à exposição das noções de federalismo e de federação 

empregadas pela tese e à apresentação de uma das classificações mais conhecidas do 

federalismo, a qual contrapõe federalismo dual, de um lado, e federalismo cooperativo, de 

outro. Além do mais, constatou-se a existência de tendências de centralização e de 

descentralização no âmbito de uma mesma federação ao longo dos anos, bem como 

discutiram-se os modos pelos quais estas tendências podem ser identificadas e estudadas. A 
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representação dos Estados-membros no âmbito federal e o papel exercido pelas cortes 

constitucionais em uma federação também foram temas contemplados por esta análise.  

O cerne deste capítulo, todavia, consistiu nos esforços de elaboração de uma noção 

de competência e na exposição das classificações de competência que iriam informar a 

pesquisa como um todo. A primeira destas tarefas, por sua vez, só poderia ser empreendida 

a partir de uma compreensão das funções desempenhadas pela norma de competência em 

um Estado Federal, análise esta que foi empreendida no tópico 1.4 da tese a partir do 

pensamento de Josef ISENSEE. Segundo este autor, a competência consiste basicamente em 

uma medida jurídica do poder estatal, dosando-o e disciplinando-o. Por meio da ideia de 

competência, conflitos políticos típicos de uma federação são internalizados pelo Direito e 

resolvidos consoante critérios eminentemente jurídicos. Como norma, a competência deve 

contemplar tanto um aspecto objetivo – vale dizer, uma parte do campo de atuação do 

Estado, normalmente circunscrita a uma matéria – quanto um aspecto subjetivo – traduzido 

na escolha de um destinatário, dentre outros, de uma autorização para agir. Deste modo, 

concluiu-se que a competência federativa, assim definida, engloba três aspectos 

considerados fundamentais: (i) trata-se de uma norma que escolhe e circunscreve um campo 

de atuação, que corresponde somente a uma parte das atividades exercidas pelo Estado; (ii) 

a seguir, ela atribui a responsabilidade por esta atuação a um ou alguns possíveis 

destinatários, excluindo os demais; (iii) em terceiro lugar, a competência representa, em tese, 

somente uma autorização para que o destinatário indicado pela norma atue em relação às 

tarefas que lhe foram atribuídas.  

No que diz respeito à classificação das competências, não se elaborou uma proposta 

que engloba todas as competências legislativas e de execução previstas pela Constituição 

Federal de 1988 e pela Lei Fundamental de 1949, mas sim que ajuda a compreender e a 

mitigar a complexidade inerente ao modo pelo qual estas constituições repartem 

competências. Após analisar brevemente as propostas de Ronald L. WATTS, JOSÉ 

AFONSO da Silva, Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO e Josef ISENSEE, optou-se por 

trabalhar com apenas duas dicotomias: competências legislativas e de execução, de um lado, 

e competências privativas e concorrentes, de outro. As competências legislativas foram 

definidas como a autorização constitucional conferida a um ente federativo para editar lei 

em sentido formal sobre a matéria à qual se refere a norma. Já as competências de execução, 

por sua vez, foram associadas à execução de uma lei em sentido formal – em alguns casos, 

da própria Constituição – e que é desempenhada precipuamente pelo Poder Executivo. 

Naquela mesma ocasião, ponderou-se o especial relacionamento entre estas modalidades, 

uma vez que competências legislativas resultam normalmente na edição de uma lei em 
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sentido formal, e competências de execução têm por objeto justamente as atividades, funções 

e instrumentos necessários à execução desta lei. Porém, isto não significa que a titularidade 

das competências legislativas e das competências de execução correspondentes devem 

coincidir, pois elas podem ser – em algumas federações, como a alemã, geralmente são – 

atribuídas a esferas federativas diversas.  

Por outro lado, as competências privativas foram delineadas como a atribuição, pela 

constituição, de uma matéria previamente delimitada a um ente federativo, com a exclusão 

dos demais. Ponderou-se, ademais, como esta noção abrange tanto competências legislativas 

quanto de execução e também como ela não se confunde com a competência enumerada, 

que consiste em uma tipologia redacional. Finalmente, as competências concorrentes foram 

definidas como a autorização conferida pela constituição para que níveis federativos diversos 

atuem em relação à matéria prevista pela norma. Trata-se, portanto, de um gênero que se 

subdivide em competência concorrente cumulativa, caracterizada pela ausência de limites a 

um ou outro ente federativo quanto à extensão da matéria regulada, e competência 

concorrente limitada ou não-cumulativa, que se caracteriza justamente pela presença destes 

limites.  

Já o segundo capítulo consiste no resultado de um esforço de contextualização das 

federações brasileira e alemã, dando cumprimento, deste modo, a uma etapa considerada 

fundamental em qualquer estudo comparativo. Tratou-se, portanto, de preparar, de um ponto 

de vista metodológico, o estudo comparativo que foi conduzido a partir da segunda parte da 

tese. Porém, quando se está diante de um objeto interdisciplinar como a federação, esta 

análise inexoravelmente oferece dificuldades. Algumas decisões delicadas devem ser 

tomadas, o que decorre basicamente da constatação de que o fenômeno federativo possui 

tantas facetas que é impossível considerar todas em uma única abordagem. Por isso, optou-

se, em primeiro lugar, por uma exposição que auxiliasse na compreensão da centralização e 

da descentralização vivenciada pelas federações brasileira e alemã ao longo de sua história.  

No caso da federação brasileira, esta investigação se iniciou com a Constituição 

Federal de 1967/1969, conhecida por promover uma dupla centralização, ao retirar poderes 

dos Estados-membros e concentrá-los na União e nas mãos do Chefe do Executivo federal 

em detrimento do Poder Legislativo. Já a Constituição Federal de 1988 representou, por sua 

vez, um movimento de descentralização em relação à ordem constitucional anterior. Porém, 

como se constatou no item 2.1.1.2, tratou-se de um processo levado a cabo sem grandes 

preocupações com o tipo de descentralização que seria realizado e o modo pelo qual isso 

seria feito. Ao fim, o que se observou foi uma descentralização desigual, cujos contornos 

foram brevemente resumidos no tópico 2.1.2 da tese. Deste modo, no plano político a 
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constituição brasileira vigente representou o ápice de um movimento de descentralização 

iniciado ainda no período da ditadura militar, e que se consubstancia em 1988 na eleição 

direta dos cargos de chefe do Executivo e dos membros do Poder Legislativo em todas as 

esferas de governo, além da opção de erigir o Município a ente federativo. Também se 

verificou uma descentralização na repartição de rendas, muito embora seja esta uma 

tendência parcialmente revertida no decorrer da vigência da Constituição Federal de 1988. 

Já no plano da legislação constatou-se um novo momento de centralização em relação ao 

que previa o artigo 8º da Constituição Federal de 1967/1969. Finalmente, no tocante à 

repartição de competências de execução, estabeleceu-se um movimento contraditório: por 

um lado, as competências privativas da União também restaram robustecidas, mas, por outro 

lado, o artigo 23 CF/88, ao prever um campo de competências administrativas comuns, 

parece possuir um viés descentralizador. Já na federação alemã esta investigação em torno 

da centralização e da descentralização assumiu novos contornos. O ponto de partida consistiu 

na federação instaurada pela Constituição imperial de 1871, marcada por uma intensa 

disparidade entre os Estados-membros tanto no plano jurídico quanto no plano fático. A 

seguir, as atenções se voltaram para a Constituição de Weimar, em que se chegou a cogitar 

a adoção de um Estado Unitário, mas acabou consagrando um Estado Federal de feições 

eminentemente centralizadas. A Lei Fundamental de 1949, na sua redação originária, 

significou uma nova descentralização da estrutura federativa alemã. Conforme analisado no 

item 2.2.1, naquele momento fundacional pretendeu-se consagrar um sistema de separação 

entre as atribuições da União e dos Estados. Todavia, tal configuração foi se alterando ao 

longo dos anos, por meio de julgados importantes do BVerfG e algumas reformas 

constitucionais. A primeira delas, ocorrida em 1969, introduziu na Lei Fundamental 

mecanismos típicos do federalismo cooperativo alemão, entre eles a ajuda financeira da 

União aos Estados e as chamadas tarefas comuns. Após a reunificação alemã surgiram novas 

demandas pela descentralização federativa, as quais culminaram com a Reforma de 1994. 

As Reformas de 2006 e 2009, por sua vez, também consistiram em tentativas de conferir à 

federação alemã feições mais descentralizadas.    

No segundo capítulo foram contextualizadas as federações brasileira e alemã no 

que diz respeito à autonomia municipal e à representação dos Estados-membros em âmbito 

federal. Quanto a este primeiro aspecto, chamou-se a atenção para a decisão do legislador 

constituinte brasileiro de alçar os Municípios à categoria de ente federativo, conferindo um 

tratamento igualitário do ponto de vista formal, que em tudo contrasta com a desigualdade 

fática existente entre as Municipalidades brasileiras. Já na Alemanha, procurou-se situar os 

Municípios como titulares de uma garantia de auto-administração, a qual abrange, entre 
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outras coisas, “todos os assuntos do interesse local, nos limites da lei e sob sua própria 

responsabilidade”. Trata-se, portanto, de fórmula parecida com a empregada pela 

Constituição Federal de 1988, com a diferença de que a constituição brasileira delimita a 

competência legislativa e administrativa do Municípios aos assuntos de interesse local, ao 

passo que a Lei Fundamental confere um aspecto da autonomia municipal, genericamente 

considerado, aos interesses da comunidade local. Já no plano organizacional, os Municípios 

alemães permanecem como pessoas jurídicas integrantes da administração estadual, 

enquanto no Brasil esta vinculação não mais existe desde a promulgação da Constituição de 

1988. No que diz respeito à representação dos Estados no âmbito federal, foi possível 

constatar que o Senado Federal brasileiro, a instância na qual os Estados em teseparticipam 

do processo legislativo federal, funciona na realidade como uma segunda casa legislativa, 

incorporando as vantagens e as desvantagens comumente atribuídas ao bicameralismo. Já o 

Conselho Federal alemão consiste em uma eficiente instância de representação dos governos 

dos Estados, o que se deve ao fato de seus membros serem pertencentes e escolhidos pelos 

governos estaduais e a uma ampliação (jurisprudencial) das hipóteses em que o Conselho 

Federal deve necessariamente aprovar projetos de lei encaminhados pelo Parlamento 

Federal. 

O terceiro capítulo, por sua vez, foi dedicado à exposição de algumas conclusões 

obtidas a partir dos pressupostos teóricos enunciados no primeiro capítulo e de uma 

confrontação dos aspectos das federações brasileira e alemã considerados no segundo 

capítulo. Trata-se, portanto, de um estudo comparativo preliminar, elaborado com o intuito 

de obter alguns resultados que são úteis para melhor compreender o modo pelo qual 

Constituição Federal de 1988 e Lei Fundamental de 1949 repartem competências legislativas 

e de execução. Deste modo, no item 3.1 constatou-se que tanto a centralização quanto a 

descentralização são fenômenos inerentes ao federalismo e à federação. Em virtude disso, 

defendeu-se que a ocorrência de um processo de centralização, tal como o ocorrido no Estado 

Federal sob a égide da Constituição Federal de 1988, não conduz forçosamente e a uma 

descaracterização da federação brasileira enquanto tal, como assevera parcela da doutrina. 

Ponderou-se, ademais, como esta percepção incorre em dois equívocos: o primeiro deles 

consiste em ignorar que, embora se verifique no Brasil uma intensa centralização legislativa, 

em outras áreas operou-se uma sensível descentralização a partir de 1988; em segundo lugar, 

trata-se de um entendimento que parte do pressuposto de que o federalismo dual – e, em 

especial, a proeminência dos Estados-membros sobre a União que historicamente 

acompanha tal pensamento – consiste em um modelo ideal e preferencial de federação, do 

qual todos os outros seriam mera corruptela. A seguir, procurou-se combater uma outra 
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percepção bem difundida na literatura jurídica brasileira, segundo a qual o Estado Federal 

no Brasil assumiria feições mais centralizadas em virtude de ser sido formada a partir do 

processo de desagregação de um Estado Unitário. Conforme exposto no item 3.2.1, o 

processo de formação da federação brasileira explica muito pouco sobre a centralização 

percebida nos dias atuais, sendo que algumas razões contribuem para tanto. Entre elas, 

destacam-se, em primeiro lugar, a impossibilidade de se estabelecer uma regra geral que 

relacione o processo de formação de federações e centralização federativa, bem como, em 

segundo lugar, o fato de que o Brasil adota a forma de Estado Federal há mais de 120 anos 

e, neste ínterim, outros fatores mais determinantes para a centralização entraram em cena, 

tais como aqueles implantados durante o Estado Novo e o Regime Militar.  

Ultrapassadas estas questões de índole mais teórica, partiu-se então para uma 

confrontação das federações brasileira e alemã a partir de dois aspectos que lhes são 

fundamentais, mas que foram propositalmente postergados para o terceiro capítulo diante da 

constatação de que eles seriam melhor compreendidos a partir de um enfoque comparado. 

Deste modo, no item 3.2.2 as atenções se voltaram para a centralização. No Brasil, tal 

fenômeno foi abordado a partir do argumento, desenvolvido por Marta ARRETCHE, de que 

a centralização federativa verificada a partir da década de 1990 pode ser explicada a partir 

de uma continuidade decisória, tanto em relação às constituições anteriores, quanto em 

relação às decisões tomadas pelo legislador constituinte de 1988. Já a federação alemã 

também vivenciou um período de intensa centralização sob a vigência da Lei Fundamental 

de 1949, sendo que alguns aspectos deste fenômeno também podem ser compreendidos a 

partir de uma ideia de continuidade decisória. Este é certamente o caso da concentração da 

legislação no âmbito federal em virtude da interpretação dada pelo BVerfG aos 

condicionantes impostos à União pelo artigo 72 II GG em sua redação originária. Embora 

muitos autores entendam que tal posicionamento jurisprudencial não poderia ter sido 

antevisto pelo legislador constituinte alemão, o histórico da aprovação daquele dispositivo 

no Conselho Parlamentar foi marcado por uma pressão dos poderes aliados, à época 

ocupantes do território ocidental alemão, para que o dispositivo recebesse feições mais 

“federativas” e também por esforços, por parte de alguns políticos alemães, para que a norma 

contivesse expressões que limitassem a sua eficácia na prática. Olhando o entendimento do 

BVerfG sob esta perspectiva, percebe-se que ele também se coloca em uma relação de 

continuidade com decisões tomadas em 1949.   

Já no tópico 3.2.3, dedicado ao estudo da cooperação federativa, observou-se a 

existência de fenômenos distintos no Brasil e na Alemanha, isto tanto do ponto de vista 

jurídico quanto político. No Brasil, o aspecto jurídico da cooperação envolve basicamente o 
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reconhecimento de um compromisso constitucional de cooperação, o qual é orientado, em 

termos gerais, à redução das desigualdades sociais e regionais, mas que se manifesta nas 

chamadas políticas públicas constitucionalmente descentralizadas, como é o caso da saúde 

e da educação. Já na Alemanha a cooperação federativa deu origem a uma série de 

instrumentos jurídicos, dentre os quais figuram as reuniões e conferências interministeriais, 

a celebração de contratos estatais e acordos administrativos, e a transferência de 

competências. No plano político, a coordenação federativa no Brasil varia conforme cada 

política setorial, sendo que cada política permanece influenciada, em maior ou menor 

medida, por estruturas criadas anteriormente, em especial durante o regime militar. Além do 

mais, constatou-se como Estados e Municípios precisam normalmente de um incentivo para 

coordenar a sua atuação com os objetivos definidos nacionalmente, sendo que o sucesso da 

ação coordenadora da União depende, no mais das vezes, da necessidade do financiamento 

federal para a execução de programas pelos entes regionais e locais. Na federação alemã, 

por sua vez, a cooperação federativa apresenta-se intimamente relacionada com a 

Politikverflechtung ou a tomada de decisões conjuntas, ainda que se tratem de dois 

fenômenos distintos. Conforme ressaltado no tópico 3.2.3, a Politikverflechtung pode ser 

conceituada como uma estrutura decisória específica – por óbvio, inserida em paradigma de 

federalismo cooperativo – na qual os entes situados no nível estadual são obrigados a 

trabalhar conjuntamente, possuindo alguns elementos institucionais e históricos 

característicos, também analisados naquela ocasião. 

Finalmente, o terceiro capítulo terminou com alguns esclarecimentos 

metodológicos importantes. Em primeiro lugar, diante do reconhecimento de que a federação 

é um fenômeno interdisciplinar, foi esclarecido o relacionamento da presente pesquisa, de 

índole eminentemente jurídico-dogmática, com os elementos desta forma de Estado que não 

são devidamente internalizados pelo Direito. Neste ponto, optou-se por uma postura 

intermediária, a qual prioriza questões jurídicas, mas sempre considerando os elementos 

extrajurídicos inerentes à federação. Em segundo lugar, situou-se a repartição de 

competências como a questão central da teoria jurídica do federalismo. Este, por sua vez, 

consistiu em um passo importante, tendo em vista que a competência e sua repartição 

consistem no tertium comparationis do estudo comparativo conduzido na segunda parte da 

tese, representando uma escolha sobre aquilo que realmente importa ser comparado em uma 

federação do ponto de vista jurídico.  

A segunda parte da tese foi dedicada ao estudo comparativo da repartição de 

competências legislativas e de execução no Brasil e na Alemanha. Para tanto, foram expostas 

as principais características da articulação destas competências pela Constituição Federal de 
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1988 e pela Lei Fundamental de 1949, o que foi efetivamente levado a cabo no quarto e no 

quinto capítulos.  

No caso da distribuição de competências legislativas e de execução pela 

constituição brasileira, a análise se centrou nos artigos 21 a 25 e 30 CF/88. Como estes são 

dispositivos bem conhecidos e há um consenso sobre as suas principais características, 

procurou-se então conduzir a investigação a partir das dicotomias que informaram a presente 

tese de um ponto de vista teórico, o que certamente deu ensejo a conclusões interessantes. 

Em primeiro lugar, a constituição brasileira não promove exatamente uma correspondência 

no que diz respeito à titularidade das competências legislativas e de execução. Ao contrário, 

pôde-se constatar que, embora as competências de execução da União normalmente 

encontrem respaldo em uma competência legislativa também atribuída a este ente federativo, 

a recíproca não se mostra exatamente verdadeira: com efeito, leis federais editadas com 

fulcro em uma das competências arroladas no artigo 22 CF/88 são executadas por Estados e 

Municípios. Tal constatação também se aplica às competências comuns previstas no artigo 

23 CF/88, as quais se relacionam tematicamente tanto com competências legislativas 

privativas da União quanto com competências legislativas concorrentes da União e dos 

Estados-membros. Em segundo lugar, pôde-se compreender com maior profundidade os 

contornos dogmáticos da competência legislativa concorrente da União e dos Estados-

membros. Sabe-se que ela consistiu na grande aposta do legislador constituinte para 

promover uma descentralização gradual, após décadas de intensa centralização legislativa 

sob a égide da ordem constitucional anterior. Porém, atualmente predomina a percepção de 

que a limitação que ela impõe à atuação do Poder Legislativo federal – com efeito, o § 1º do 

artigo 24 CF/88 dispõe que a União se encontra, em relação às matérias discriminadas nos 

incisos deste dispositivo constitucional, adstrita à edição de normas gerais – mostrou-se 

ineficiente para conter o avanço da União sobre áreas cujo protagonismo legislativo deveria 

caber aos Estados, ao menos em tese. Tal cenário, no nosso sentir, deve-se em parte a uma 

indefinição sobre o próprio sentido e alcance das normas que disciplinam o exercício desta 

modalidade de competência legislativa pela União e pelos Estados-membros. Por isso, 

considerou-se oportuno trazer três subsídios para a superação de tais impasse: (i) a legislação 

de normas gerais da União permanece, a rigor, como uma faculdade e não como uma 

imposição constitucional, o que se extrai basicamente do teor dos §§ 3º e 4º do artigo 24 

CF/88, os quais contemplam expressamente as situações de inexistência e de superveniência 

de legislação federal; (ii) a competência legislativa plena dos Estados, disciplinada pelo § 3º 

do artigo 24 CF/88, não abrange a edição de normas gerais, pois se restringe ao território do 

Estado-membro, ainda que envolva a regulamentação integral de uma matéria; (iii) 
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finalmente, é necessário conceber um conceito mais retristo e suficientemente delimitado de 

normas gerais. Neste ponto, a presente tese acolheu a proposta de Diogo de Figueiredo 

MOREIRA NETO, para quem normas gerais são, em primeiro plano, declarações 

principiológicas que estabelecem diretrizes nacionais sobre certos assuntos, dirigidas aos 

Estados-membros na elaboração de suas respectivas legislações. Consequentemente, são 

normas que devem se aplicar imediatamente às relações concretas apenas em situações 

excepcionais, pois este é um papel a ser exercido primordialmente pelas legislações 

estaduais. Finalmente, algumas linhas foram dedicadas à competência residual dos Estados 

prevista no artigo 25, § 1º, CF/88 – competência necessariamente privativa, tanto legislativa 

quanto de execução – e à competência municipal para legislar e prestar serviços de interesse 

local. Entretanto, como a compreensão destas competências se beneficiam de um enfoque 

comparado, optou-se por tratá-las com maior profundidade no sexto e no sétimo capítulos 

da tese, optando-se no quarto capítulo apenas por uma exposição das suas principais 

características.   

Já a exposição da repartição de competências legislativas e de execução na 

Alemanha assumiu contornos mais descritivos, por ser uma temática ainda pouco abordada 

pelos doutrinadores brasileiros. A análise concentrou-se na exposição do conteúdo dos 

artigos 70 a 72, 75, 83 a 87, 91a e 91b GG, os quais concentram o cerne da matéria na Lei 

Fundamental, procurando-se conduzir a investigação a partir das dicotomias discutidas no 

item 1.5.5. Note-se que esta não foi uma tarefa propriamente difícil, tendo em vista que a 

Lei Fundamental distingue explicitamente as competências legislativas das de execução, e 

as competências privativas das concorrentes. Um outro traço importante da articulação de 

competências promovida pela constituição alemã consiste na enunciação de algumas regras 

gerais. Deste modo, o artigo 30 GG atribui aos Estados o exercício de poderes estatais e o 

cumprimento de tarefas estatais, salvo disposição constitucional em contrário. O artigo 70 

GG, por sua vez, representa uma aplicação desta regra à repartição de competências 

legislativas, ao dispor que “os Estado têm o direito de legislar, à medida que esta Lei 

Fundamental não confira à União poderes legislativos”. Porém, em virtude da extensa 

enumeração de competências ao Bund, tanto privativas quanto concorrentes, esta é uma regra 

que se inverte na prática. Com efeito, os Länder possuem poucas competências legislativas 

privativas com fulcro no artigo 70 GG, muito embora elas recaiam sobre temas importantes, 

como segurança pública, ensino etc. No que diz respeito às competências legislativas 

concorrentes, embora elas sejam repartidas entre União e Estados – o que conferiria, ao 

menos em tese, um certo balanço entre as esferas legislativas no que diz respeito à legislação 

– a fragilidade dos condicionantes impostos pela Lei Fundamental à atuação do Bund 
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conduziu a um avanço da legislação federal sobre os temas compreendidos por esta 

modalidade de competência. Após anos de uma intensa centralização legislativa, duas 

reformas constitucionais pretenderam reverter este cenário: a primeira delas, ocorrida em 

1994, reformulou e restringiu os pressupostos de atuação da União; a segunda, realizada em 

2006, criou uma nova modalidade de competência concorrente cumulativa, conhecida como 

legislação de divergência (Abweichungsgesetzgebung). 

O artigo 83 GG consagra, por sua vez, a regra geral em matéria de competências de 

execução, ao prever “os Estados executam as leis federais como assunto próprio, à medida 

que esta Lei Fundamental não determine ou permita de outro modo”. Ao contrário do que 

ocorre com o artigo 70 GG, neste caso a norma espelha a realidade das relações federativas 

na Alemanha. Com efeito, neste país os Estados-membros são os principais executores da 

legislação, incluindo-se a legislação federal. Porém, ao Bund são conferidos alguns 

instrumentos para influenciar a atuação estadual, muito embora os Länder permaneçam 

executando leis federais como um assunto que lhes é próprio, vale dizer, por meio de sua 

própria estrutura administrativa e utilizando os seus próprios recursos. Estes mecanismos de 

ingerência federal vêm disciplinados nos artigos 84 e 85 GG, e incluem, dentre outros, a 

disciplina pelo legislador federal da organização dos Behörden e do procedimento 

administrativo estaduais, a supervisão federal e a edição de preceitos administrativos de 

caráter geral. A constituição alemã também regula casos em que a legislação federal deverá 

ser levada executada pela própria administração federal nos artigos 86 e seguintes GG, 

representando uma exceção à regra contida no artigo 83 GG. Finalmente, os artigos 91a e 

seguintes GG consagram hipóteses de cooperação entre União e Estados na seara 

administrativa.   

O sexto capítulo da tese foi dedicado à exposição dos resultados da atividade de 

confrontação dos sistemas brasileiro e alemão de repartição de competências legislativas e 

de execução, com a exposição das semelhanças e das diferenças observadas entre eles. 

Contudo, é de se admitir que o objetivo desta comparação sempre foi compreender a 

articulação de competências pela Constituição Federal de 1988, alinhando-se, neste ponto, a 

uma das possíveis finalidades do método comparativo, devidamente contemplada na 

introdução desta tese. Por conseguinte, as conclusões obtidas neste capítulo referem-se a 

problemas e características do caso brasileiro. A fim de estruturar o argumento, propôs-se 

uma análise a partir das duas dicotomias que informaram a pesquisa de um ponto de vista 

teórico –competências legislativas e de execução, de um lado, e competências privativas e 

de execução, de outro – acrescentando-se ainda um terceiro vetor de análise, 

consubstanciado nas regras gerais em matéria de repartição de competências.  
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A identificação e a análise destas regras gerais se mostram imprescindíveis para 

interpretar a repartição de competências de um ponto de vista sistemático. A Lei 

Fundamental de 1949 contém muitas regras deste tipo. No tópico 6.2.1 aproveitou-se o 

ensejo para analisar os artigos 30 e 31 GG, que são as regras gerais por excelência 

ordenamento jurídico alemão, já que no quinto capítulo as atenções já haviam se voltado 

para os artigos 70 e 83 GG, que possuem caráter especializante em relação à norma contida 

no artigo 30 GG. Há, contudo, uma diferença fundamental entre o artigo 30 e o artigo 31 

GG: enquanto o primeiro consagra uma regra geral de repartição de competências, o segundo 

prevê uma regra geral de colisão. Já a Constituição Federal de 1988 possui apenas uma regra 

geral a orientar a distribuição constitucional de competências: o artigo 25, § 1º, CF/88. Neste 

ponto, atentou-se para uma evolução constitucional importante. Tradicionalmente, as 

constituições brasileiras enumeram competências legislativas à União e atribuem a 

competência residual aos Estados. As competências de execução, por sua vez, sempre 

seguiram a repartição de competências legislativas por expressa previsão constitucional. 

Porém, com o advento da Constituição Federal de 1988 desapareceu a regra que disciplinava 

a distribuição constitucional de competências de execução. Enquanto parte da doutrina 

continua a afirmar que o Brasil continua a adotar um sistema imediato de execução de 

serviços, a presente tese concluiu que não há no direito constitucional positivo brasileiro 

disposição no sentido de que a União deve executar leis federais, Estados devem executar 

leis estaduais e Municípios devem executar leis municipais. Portanto, às competências de 

execução que não recebem tratamento constitucional específico, deve ser aplicado o disposto 

no artigo 25, § 1º, CF/88. Isto, por sua vez, significa afirmar que, na hipótese de a 

Constituição Federal de 1988 não disciplinar de outro modo, os Estados-membros serão os 

responsáveis pela atividade de execução de leis, inclusive leis federais. No mais, ao contrário 

do que ocorre na Alemanha, o ordenamento brasileiro não consagra nenhuma regra geral de 

colisão, o que invariavelmente suscita alguns problemas, tendo em vista que conflitos são 

normais em uma federação e sempre deve existir um mecanismo jurídico para solucioná-los. 

Isto não significa, todavia, que a Constituição Federal de 1988 não contenha regra de colisão 

alguma; ocorre que elas são bem específicas, sendo que o seu conteúdo e o seu alcance 

poderão ser bem compreendidos a partir da aplicação de algumas construções teóricas 

alemãs, como é o caso do efeito de barreira (artigos 71 e 72 GG). 

No que diz respeito à repartição de competências legislativas e de execução, 

retomou-se uma importante característica da federação alemã, que é justamente o fato de as 

competências legislativas apresentarem-se concentradas na União, ao passo que as 

competências de execução pertencem em sua grande maioria aos Estados. Em outras 
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palavras, na Alemanha os Estados-membros são os grandes responsáveis pela atividade de 

execução das leis, inclusive das leis federais. Por isso, ao Bund são conferidos instrumentos 

para influenciar a execução de suas leis pelos artigos 84 e 85 GG, ao passo que os Estados 

têm os seus interesses efetivamente contemplados na elaboração da legislação federal por 

meio do Conselho Federal. Já no Brasil também se constatou uma dissociação da titularidade 

das competências legislativas e da titularidade das competências de execução, em fenômeno 

parecido com o que ocorre no direito alemão, ainda que não na mesma intensidade. Com 

efeito, em algumas áreas importantes a União edita a legislação e é responsável por executá-

la. Porém, em algumas políticas públicas relevantes – como é o caso da saúde, da educação, 

da segurança pública, e das políticas públicas constitucionalmente descentralizadas de um 

modo geral – a União é responsável pela legislação, ao passo que a execução será levada a 

cabo por Estados e Municípios. Tal cenário enseja, por sua vez, a existência de mecanismos 

pelos quais a União possa atuar sobre a execução das suas leis pelos Estados e Municípios, 

e estes últimos possam colaborar na elaboração da legislação federal. Atualmente, esta 

influência recíproca é definida setorialmente e tem o seu sucesso condicionamento a fatores 

múltiplos 

No que diz respeito às competências privativas, constatou-se uma forte semelhança 

entre as disposições contidas no artigo 71 GG e no artigo 22, parágrafo único, CF/88, 

tornando viável inclusive o transplante de algumas construções teóricas alemãs para o caso 

brasileiro. Já na parte dedicada às competências concorrentes, a análise comparativa serviu 

para a identificação de quatro variáveis institucionais importantes da centralização 

legislativa verificada nas matérias arroladas no artigo 24 CF/88. Em primeiro lugar, a Lei 

Fundamental previa até 2006 duas modalidades de competência legislativa concorrente: a 

primeira delas, disciplinada no artigo 72 GG e denominada de concorrente por esta 

constituição, é caracterizada justamente pela concorrência entre os entes federativos; já na 

segunda delas, prevista no artigo 75 GG, União e Estados cooperavam no sentido de forjar 

uma única regulamentação sobre as matérias referidas por este dispositivo constitucional. 

No Brasil, dado que o artigo 24 CF/88 representa uma amálgama destas duas modalidades, 

é de se admitir que União, Estados e Municípios competem e cooperam em relação às 

mesmas matérias. Neste cenário, os limites impostos à atuação federal tendem a cair por 

terra e tem lugar uma competição que os Estados-membros invariavelmente perdem, em 

virtude da disposição contida no artigo 24, § 4º, CF/88. Em segundo lugar, discutiu-se como 

às normas gerais da União poderia ser atribuído um sentido parecido com o que foi forjado 

para os preceitos-moldura do Bund (artigo 75 GG), de forma a privilegiar a autonomia 

estadual. Porém, reconheceu-se que a forma genérica como a limitação à atuação legiferante 
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da União se encontra redigida no artigo 24, § 1º, CF/88 permite ao mesmo tempo 

fundamentar interpretações divergentes, como a defendida nesta tese e, por outro lado, a 

atualmente predominante. Em terceiro lugar, a constituição brasileira não traçou nenhuma 

disposição específica sobre o direito federal editado antes de 1988 e que foi recepcionado 

como se fossem normas gerais. Em outras palavras, a Constituição Federal de 1988 não 

previu exatamente um mecanismo pelo qual a adequação desta legislação ao conceito de 

normas gerais poderia ser verificada. Tal ocorreu somente com o advento da Lei nº 

9.882/1999, que regulamentou a ADPF. Finalmente, a quarta variável institucional consiste 

na ausência de condicionantes ou pressupostos à atuação da União – ao contrário do que 

ocorre na Alemanha – o que significa dizer que a edição de normas gerais pela União 

permanece como uma decisão discricionária do legislador federal. 

Finalmente, o sétimo capítulo da tese foi dedicado à análise de três institutos 

alemães afetos à repartição de competências legislativas e de execução e de sua 

aplicabilidade para a resolução de alguns conflitos federativos brasileiros. Deve-se ressaltar 

que a busca de soluções no direito estrangeiro também consiste em uma das finalidades 

comumente atribuídas à comparação jurídica, conforme analisado na introdução desta tese. 

No mais das vezes, tal atividade tem como o resultado o transplante de instituições jurídicas 

forjadas em outros ordenamentos jurídicos – em um outro contexto, portanto – para o 

ordenamento jurídico doméstico. É o chamado transplante jurídico, estudado por um enfoque 

específico do direito comparado conhecido não por outro motivo de “transplants and 

receptions”, sendo que os seus principais contornos foram contemplados em estudo 

conduzido no tópico 6.1 da tese.  

No tópico 7.1 as atenções se voltaram para o que a doutrina alemã costuma 

denominar de qualificação competencial da lei, expressão esta forjada para chamar a atenção 

para as especificidades que envolvem a subsunção de uma lei à norma de competência. Com 

efeito, lei e competência não costumam falar a “mesma língua”: a lei tem por objetivo 

precípuo regulamentar comportamentos ou situações da vida, ao passo que a competência 

apenas faz referência a uma matéria em termos genéricos. Constitui tarefa do intérprete, 

portanto, determinar se esta regulamentação poderá ser considerada como parte integrante 

da matéria referida por uma norma de competência. Isso é feito, por sua vez, a partir da 

análise da finalidade da legislação. Ao cabo, esta atividade de subsunção da lei deve conduzir 

a um único resultado: em outras palavras, a regulamentação legal deverá ser reconduzida a 

uma única norma de competência. Ao se analisar a jurisprudência constitucional brasileira, 

contudo, percebeu-se uma tendência de fazer uma qualificação “em bloco”. Deste modo, o 

STF tende a discutir a constitucionalidade de uma legislação estadual editada com fulcro na 
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competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre “produção e consumo” 

e “defesa e proteção à saúde” em face da competência da União para legislar privativamente 

sobre “direito comercial”, “comércio interestadual” e “minas e jazidas”, e assim por diante. 

Ao fazê-lo, esta corte brasileira acaba por eliminar uma das principais funções exercidas pela 

competência em um Estado Federal, que é justamente a de delimitar áreas de atuação e 

atribuí-las a um ente federativo em detrimento de outros. Com isso, a decisão do STF passa 

a ser informada por outros critérios, como a razoabilidade da medida ou a necessidade de se 

prestigiar determinados valores, ainda que ao cabo se afirme a incompetência ou a 

competência do ente federativo para editar a regulamentação legal impugnada. Como uma 

alternativa ao modo pelo qual a jurisprudência constitucional brasileira atualmente decide, 

analisou-se como alguns casos julgados pelo STF poderiam ser decididos de forma mais 

simples e objetiva a partir da qualificação competencial da lei segundo a sua finalidade, 

como fazem os alemães. 

No tópico seguinte, promoveu-se um estudo da lealdade federal, da forma como ela 

é concebido pela doutrina e pela jurisprudência alemãs. Ponderou-se como se estava diante 

de uma aplicação do princípio da boa-fé objetiva às relações federativas, o que serviria para 

lhe atribuir alguns conteúdos específicos. Entre eles figura a restrição ao exercício de um 

direito por um ente federativo, em consideração aos interesses de outros entes federativos, 

os quais poderiam ser sensivelmente prejudicados por esta atuação. A seguir, analisou-se 

como esta concretização da lealdade federal poderia se desdobrar em limitações à edição de 

uma regulamentação legal por um ente federativo, ainda que este último permaneça 

competente para disciplinar as relações jurídicas compreendidas por tal regulamentação. Ele 

só não poderá regulamentar o tema de um determinado modo, tendo em vista que interesses 

sensíveis de outros entes federativos são prejudicados por tal normatização. Portanto, a 

conduta federativa amistosa atua em um momento posterior à afirmação da competência de 

um ente federativo para legislar sobre uma determinada situação da vida. Feitas estas 

considerações, investigou-se as possíveis incidências da lealdade federal no direito 

brasileiro, tanto de um ponto de vista geral – vale dizer, como uma forma de mitigar a intensa 

competição que caracteriza às relações federativas ou então como um instrumento mais 

adequado para lidar com problemas enfrentados atualmente a partir da afirmação de um 

compromisso constitucional de cooperação – quanto de um ponto de vista específico. Quanto 

a este último aspecto, analisou-se como o princípio da conduta federativamente amistosa 

poderia auxiliar na resolução de litígios atualmente em julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal, entre eles a ADPF 234-MC/DF, restringindo a discricionariedade do ente 

federativo no momento de edição das suas respectivas legislações. 
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O último tópico do sétimo capítulo foi dedicado ao estudo de três questões 

municipais sob uma perspectiva comparada. Note-se que esta é uma análise possível mesmo 

diante da constatação de uma diferença fundamental no que diz respeito ao status jurídico 

do Município no Brasil e na Alemanha. Com efeito, a Constituição Federal de 1988 eleva o 

Município a ente federativo ao lado da União e dos Estados, ao passo que na Alemanha os 

entes municipais são pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração 

estadual. Não obstante isso, os dois ordenamentos jurídicos considerados contemplam aos 

seus entes locais uma autonomia político-administrativa em termos substanciais, o que acaba 

por viabilizar a sua confrontação. 

Assim, no tópico 7.3.1 defendeu-se a aplicabilidade da distinção operada pela 

doutrina alemã – e que encontra respaldo no direito positivo de alguns Länder – entre tarefas 

voluntárias, obrigatórias e transferidas, como uma forma de classificar e interpretar as 

competências atribuídas aos Municípios pela Constituição Federal de 1988. Atualmente, não 

há propriamente uma definição acerca das tarefas cuja execução é apenas franqueada, 

imposta ou mesmo transferida aos Municípios. Isto, por sua vez, gera um problema 

relevante, pois não se sabe exatamente quais competências representam faculdades e quais 

competências representam obrigações impostas os entes municipais brasileiros. Considera-

se, portanto, que a recepção de tal construção alemã representaria um auxílio relevante na 

correta interpretação de competências municipais, especialmente aquelas que se traduzem 

em prestações estatais aos cidadãos. Nesta mesma oportunidade também se propôs, com base 

na experiência alemã e como uma decorrência das conclusões obtidas nos tópicos 4.6 e 6.2.1, 

duas alterações importantes na atual regulamentação constitucional do Município brasileiro. 

Em primeiro lugar, defendeu-se que aos Estados-membros sejam conferidos meios jurídicos 

para definir o interesse local a que se refere o artigo 30, I e V, CF/88, em moldes parecidos 

com aquele previsto pelo artigo 9, § 5º do Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e 

Regiões da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988. Em segundo lugar, sugeriu-se 

a inclusão, no texto da Constituição, de previsão de prestação de serviços, pelos Municípios, 

mediante delegação do Estado, alinhando, neste ponto, à previsão contida no artigo 9º, § 3º 

do referido Anteprojeto. 

A seguir, foram analisados os instrumentos políticos e jurisdicioinais para assegurar 

a autonomia municipal na Alemanha, os quais incluem a participação das associações e das 

confederações de Municípios no processo legislativo federal e estadual e a possibilidade de 

ajuizar uma ação específica perante o Tribunal Constitucional Federal: a reclamação 

constitucional comunal (Kommunaleverfassungsbeschwerde). No Brasil, embora os 

Municípios possam ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade perante os Tribunais de 
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Justiça, não existem mecanismos adequados por meio dos quais eles possam valer os seus 

interesses perante o Supremo Tribunal Federal. Por isso mesmo, sugeriu-se a criação de um 

instrumento específico, cuja propositura estaria condicionada a alguns pressupostos 

igualmente específicos, a fim de que os Municípios pudessem se defender de violações à sua 

autonomia perante esta corte brasileira. 

  Por fim, o tópico derradeiro da tese as atenções se voltaram para a análise da 

autonomia das associações de Municípios na Alemanha nos termos do artigo 28 II GG. 

Algumas linhas também foram dedicadas à exposição dos principais contornos das chamadas 

Stadt-Umlände-Verbände, traduzidas nesta tese como associações metropolitanas. Com base 

nestas considerações, passou-se à análise das regiões metropolitanas brasileiras previstas no 

artigo 25, § 3º, CF/88. Apesar das suas potencialidades, este instituto brasileiro permanece 

subutilizado. No nosso sentir, isto se deve, ao menos em parte, a um entendimento 

extremamente uniformizante e limitador acerca da sua estrutura, das suas funções, e da sua 

natureza jurídica. É corrente o entendimento, por exemplo, de que estas regiões seriam de 

natureza eminentemente administrativa, pois somente entes federativos poderiam gozar de 

autonomia político-administrativa. Porém, a análise comparativa da questão demonstra 

como este é um pressuposto equivocado: os próprios Municípios alemães claramente não 

são considerados entes federativos, mas gozam de tal autonomia nos termos do artigo 28 I e 

II GG. Diante disso, defendeu-se a conveniência de, em alguns casos, forjar regiões 

metropolitanas robustas, dotadas inclusive de autonomia político-administrativa e com 

jurisdição sobre tarefas tipicamente municipais, como forma de lidar com alguns problemas 

metropolitanos sensíveis.  
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ANEXO 

 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

(Lei Fundamental para a República Federativa da Alemanha)41 
 

Art. 28 II GG Art. 28 II GG (Traduzido) 

(2) Den Gemeinden muß das Recht 

gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der 

örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 

in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die 

Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres 

gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe 

der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. 

Die Gewährleistung der Selbstverwaltung 

umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen 

Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen 

gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht 

zustehende wirtschaftskraftbezogene 

Steuerquelle. 

 

(2) Aos municípios deve ser garantido o direito 

de regulamentar todos os assuntos do interesse 

da comunidade local nos limites da lei e sob sua 

própria responsabilidade. As associações de 

municípios também terão, nos limites das suas 

atribuições legais e conforme a lei, o direito à 

autoadministração. A garantia da 

autoadministração alcança também os 

fundamentos da sua autonomia financeira; a 

esses fundamentos pertencem uma fonte de 

impostos relacionadas à capacidade econômica 

com o direito de estabelecer as alíquotas 

respectivas.  

 

Art. 30 GG Art. 30 GG (Traduzido) 

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und 

die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist 

Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz 

keine andere Regelung trifft oder zuläßt. 

O exercício de poderes estatais e o cumprimento 

de tarefas estatais compete aos Estados, à 

medida que esta Lei Fundamental não 

determine ou permita outra regulamentação. 

 

Art. 31 GG Art. 31 GG (Traduzido) 

Bundesrecht bricht Landesrecht Direito federal revoga direito estadual 

                                                           
41 As traduções contidas neste anexo são de nossa autoria, a partir dos estudos realizados para a elaboração 
do quinto capítulo. Quando nos deparamos com expressões de tradução mais complexa, consultamos 
traduções para o português, inglês e francês obtidas nas seguintes fontes: Nuno ROGÉRIO. A Lei Fundamental 
da República Federal da Alemanha: com um ensaio e anotações de Nuno Rogério. Coimbra: Coimbra Editora, 
1996 (português); http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0142. Acesso: 
15/07/2013 (inglês); http://www.bijus.eu/?p=9663. Acesso: 09/03/2016 (francês). Já as redações dos 
dispositivos citados neste anexo que não estão mais vigentes foram retiradas de diversas fontes, tendo em 
vista não existir um sítio eletrônico de um órgão da administração pública (como 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao no Brasil), ou mesmo um repositório oficial, onde elas se encontram 
todas sistematicamente reunidas. Por isso, recorreu-se às diversas edições dos comentários à Lei Fundamental 
citados no quinto capítulo, em alguns casos ao Bundesgesetzblatt, que é o equivalente ao Diário Oficial da 
União no Brasil. As redações anteriores e posteriores à Reforma do Federalismo de 2006 foram retiradas de 
um documento elaborado pelo serviço científico do Parlamento Federal alemão, e que pode ser consultado 
em http://www.thueringer-landtag.de/mam/landtag/gremien-und-
rechtsgrundlagen/f__dealismusreform_2006.pdf. (Acesso: 14/03/2016). A fim de obter uma visão cronológica 
das alterações, recorreu-se ao seguinte endereço: http://www.verfassungen.de/de/gg49-i.htm. Acesso: 
28/03/2015.  

http://www.bijus.eu/?p=9663
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Art. 70 GG Art. 70 GG (Traduzido) 

(1) Die Länder haben das Recht der 

Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht 

dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. 

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen 

Bund und Ländern bemißt sich nach den 

Vorschriften dieses Grundgesetzes über die 

ausschließliche und die konkurrierende 

Gesetzgebung. 

(1) Os Estados têm o direito de legislar, à 

medida que esta Lei Fundamental não confira à 

União poderes legislativos. 

(2) A delimitação da competência entre União 

e Estados rege-se pelos preceitos desta Lei 

Fundamental sobre a legislação privativa e 

concorrente. 

 

Art. 71 GG Art. 71 GG (Traduzido) 

Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung 

des Bundes haben die Länder die Befugnis zur 

Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu 

in einem Bundesgesetze ausdrücklich 

ermächtigt werden. 

Na área da competência privativa da União os 

Estados somente terão o poder de legislar se e à 

medida que eles são expressamente autorizados 

por uma lei federal. 

 

Art. 72 GG – redação originária Art. 72 GG – redação originária (Traduzido) 

(1) Im Bereiche der konkurrierenden 

Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis 

zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund 

von seinem Gesetzgebungsrechte keinen 

Gebrauch macht. 

(2) Der Bund hat in diesem Bereich das 

Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit ein 

Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung 

besteht, weil:  

1. eine Angelegenheit durch die Gesetzgebung 

einzelner Länder nicht wirksam geregelt 

werden kann oder  

2. die Regelung einer Angelegenheit durch ein 

Landesgesetz die Interessen anderer Länder 

oder die Gesamtheit beeinträchtigen könnte 

oder  

3. die Herstellung der Rechts- oder 

Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung 

der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über 

das Gebiet eines Landes hinaus sie erfordert. 

(1) Na área da legislação concorrente os 

Estados detêm o poder de legislar, enquanto e à 

medida que a União não utilizar o seu poder de 

legislar. 

(2) A União tem, neste domínio, o direito a 

legislar, se e à medida que existir uma 

necessidade de regulamentação federal, porque: 

1. uma matéria não pode ser regulamentada de 

forma eficiente pela legislação dos Estados 

isoladamente ou, 

2. a regulamentação de uma matéria por uma lei 

estadual poderia prejudicar os interesses de 

outros Estados ou da coletividade ou, 

3. o estabelecimento da unidade jurídica e 

econômica, especialmente a salvaguarda da 

unidade das condições de vida além dos limites 

do território de um Estado a exigem.  
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Art. 72 GG – de 1994 até 2006  Art. 72 GG – de 1994 até 2006 (Traduzido) 

(1)  Im Bereich der konkurrierenden 

Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis 

zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund 

von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht 

durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. 

 

(2) Der Bund hat in diesem Bereich das 

Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- 

oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 

Interesse eine bundesgesetzliche Regelung 

erforderlich macht. 

 

(3) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, 

dass eine bundesgesetzliche Regelung, für die 

eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 

nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt 

werden kann. 

(1) Na área da legislação concorrente, os 

Estados têm o poder de legislar, enquanto e à 

medida que a União não utilizar sua 

competência legislativa por meio de uma lei. 

 

(2) A União tem, neste domínio, o direito a 

legislar, se e à medida que o estabelecimento 

de condições de vida equivalentes no território 

nacional ou a salvaguarda da unidade jurídica 

ou econômica no interesse da totalidade do 

Estado tornar necessária uma regulamentação 

por lei federal.  

 

(3) Por meio de lei federal pode ser 

determinado, que uma regulamentação por 

meio de lei federal em relação à qual não mais 

subsiste a necessidade no sentido disposto pelo 

parágrafo 2º, pode ser substituída por lei 

estadual. 

 

Art. 72 GG – a partir de 2006 Art. 72 GG – a partir de 2006 (Traduzido) 

(1)  Im Bereich der konkurrierenden 

Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis 

zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund 

von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht 

durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. 

 

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 

4, 7. 11. 13. 15. 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der 

Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit 

die Herstellung gleichwertiger 

Lebenverhältnisse im Bundesgebiet oder die 

Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit 

im gesamtstaatlichen Interesse eine 

bundesgesetzliche Regelung erforderlich 

macht.  

 

(3) Hat der Bund von seiner 

Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch 

gemacht, können die Länder durch Gesetz 

hiervon abweichende Regelungen treffen über: 

(1) Na área da legislação concorrente, os 

Estados têm a competência/faculdade de 

legislar, enquanto e à medida que a União não 

utilizar sua competência legislativa por meio de 

uma lei. 

 

(2) A União tem, no domínio do artigo 74, 

parágrafo 1º, números 4, 7, 11, 13, 15, 19ª, 20, 

22, 25 e 26, o direito a legislar, se e à medida 

que o estabelecimento de condições de vida 

equivalentes no território nacional ou a 

salvaguarda da unidade jurídica ou econômica 

no interesse da totalidade do Estado tornar 

necessária uma regulamentação por lei federal.  

 

(3) Se a União utilizar a competência 

legislativa, os Estados podem, por meio de lei, 

editar regulamentações divergentes sobre: 

1. o regime da caça (salvo o direito das licenças 

de caça); 
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1. das Jagdwesen (ohne das Recht der 

Jagdscheine); 

2. den Naturschutz und die Landschaftspflege 

(ohne die allgemeinen Grundsätze des 

Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes 

oder des Meeresnaturschutzes); 

3. die Bodenverteilung; 

4. Die Raumordnung; 

5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder 

anlagenbezogene Regelungen); 

6. die Hochschulzulassung und die 

Hochschulabschlüsse. 

Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten 

frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung 

in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des 

Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den 

Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von 

Bundes- und Landesecht das jeweils spätere 

Gesetz vor. 

(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, 

dass eine bundesgesetzliche Regelung, für die 

eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 

nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt 

werden kann. 

2. a proteção da natureza e a preservação da 

paisagem natural (sem os princípios gerais da 

proteção da natureza, o direito da proteção das 

espécies ou da proteção da natureza marinha); 

3. a distribuição da terra; 

4. a ordenação do território; 

5. o regime da água (salvo a regulamentação 

relacionadas às substâncias e as instalações); 

6. a admissão e a conclusão em instituições de 

ensino superior.  

Leis federações nessas matérias entram em 

vigor pelo menos seis meses depois da sua 

publicação, a menos que, com a aprovação do 

Conselho Federal, seja determinado de outro 

modo. Nas áreas do primeiro período prevalece, 

no relacionamento da lei federal com a lei 

estadual, a respectiva lei posterior.  

(4) Por meio de lei federal pode ser 

determinado, que uma regulamentação por 

meio de lei federal em relação à qual não mais 

subsiste a necessidade no sentido disposto pelo 

parágrafo 2º, possa ser substituída por lei 

estadual. 

 

Art. 75 GG – redação originária Art. 75 GG – redação originária (Traduzido) 

Der Bund hat das Recht unter den 

Voraussetzungen des Artikels 72 

Rahmenvorschriften zu erlassen über: 

1. die Rechtsverhältnisse der in öffentlichen 

Dienste der Länder, Gemeinden und anderen 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

stehenden Personen; 

2. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der 

Presse; 

3. das Jagdwesen, den Naturschutz und die 

Landschaftspflege; 

4. die Bodenverteilung, die Raumordnung und 

den Wassenhaushalt; 

5. das Melde- und Ausweiswesen. 

A União tem o direito, obedecidos os requisitos 

do artigo 72, de editar preceitos-moldura sobre: 

1. as relações jurídicas das pessoas que 

integram o serviço público dos Estados, 

Municípios e outras pessoas jurídicas de direito 

público; 

2. o regime jurídico geral da imprensa; 

3. o regime da caça, a proteção da natureza e a 

preservação da paisagem natural; 

4. a distribuição da terra, a ordenação do 

território e o regime da água; 

5. o regime do registro e da identificação civil.  
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Art. 75 GG – de 1969 até 1971  Art. 75 GG – de 1969 até 1971 (Traduzido) 

(1) Der Bund hat das Recht, unter den 

Voraussetzungen des Artikels 72 

Rahmenvorschriften zu erlassen über: 

1. die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen 

Dienste der Länder, Gemeinden und anderen 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

stehenden Personen; 

1a. die allgemeinen Grundsätze des 

Hochschulwesens; 

2. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der 

Presse; 

3. das Jagdwesen, den Naturschutz und die 

Landschaftspflege; 

4. die Bodenverteilung, die Raumordnung und 

den Wasserhaushalt; 

5. das Melde- und Ausweiswesen 

(2) Rahmenvorschriften nach Absatz 1 Nr. 1 

können mit Zustimmung des Bundesrates auch 

einheitliche Maßstäbe für den Aufbau und die 

Bemessung der Besoldung einschließlich der 

Bewertung der Ämter sowie Mindest- und 

Höchstbeträge vorsehen. Der Zustimmung des 

Bundesrates bedürfen auch Gesetze nach 

Artikel 73 Nr. 8, die von den nach Satz 1 

getroffenen Regelungen abweichen. 

(3) Absatz 2 gilt für Rahmenvorschriften nach 

Artikel 98 Absatz 3 Satz 2 und Gesetze nach 

Artikel 98 Absatz 1 entsprechend. 

(1) A União tem o direito, obedecidos os 

requisitos do artigo 72, de editar preceitos-

moldura sobre: 

1. as relações jurídicas das pessoas que 

integram o serviço público dos Estados, 

Municípios e outras pessoas jurídicas de direito 

público; 

1a. os princípios gerais do regime do ensino 

superior; 

2. o regime jurídico geral da imprensa; 

3. o regime da caça, a proteção da natureza e a 

preservação da paisagem natural; 

4. a distribuição da terra, a ordenação do 

território e o regime da água; 

5. o regime do registro e da identificação civil. 

(2) Os preceitos-moldura do número 1 do 

parágrafo primeiro podem, com a aprovação do 

Conselho Federal, prever também parâmetros 

unitários para a criação e mensuração da 

remuneração, inclusive da avaliação dos órgãos 

públicos, bem como contribuições mínimas e 

máximas. As leis de acordo com o número 8 do 

artigo 73, que divergirem da regulamentação da 

primeira parte deste artigo, necessitam da 

aprovação do Conselho Federal.  

(3) O parágrafo segundo vale também para os 

preceitos-moldura editados de acordo com o 

artigo 98, parágrafo 3º, segunda parte e com o 

artigo 98, parágrafo 1º. 

 

Art. 75 GG – de 1971 até 1994 Art. 75 GG – de 1971 até 1994 (Traduzido) 

(1) Der Bund hat das Recht, unter den 

Voraussetzungen des Artikels 72 

Rahmenvorschriften zu erlassen über: 

1. die Rechtverhältnisse der im öffentlichen 

Dienste der Länder, Gemeinden und anderen 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

(1) A União tem o direito, obedecidos os 

requisitos do artigo 72, de editar preceitos-

moldura sobre: 

1. as relações jurídicas das pessoas que 

integram o serviço público dos Estados, 

Municípios e outras pessoas jurídicas de direito 
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stehenden Personen soweit Artikel 74a nicht 

anderes bestimmt; 

1a. die allgemeinen Grundsätze des 

Hochschulwesens; 

2. die allgemeinen Rechtverhältnisse der 

Presse; 

3. das Jagdwesen, den Naturschutz und die 

Landschaftspflege; 

4. die Bodenverteilung, die Raumordnung und 

den Wasserhaushalt; 

5. das Melde- und Ausweiswesen. 

(2) Rahmenvorschriften nach Absatz 1 Nr. 1 

können mit Zustimmung des Bundesrates auch 

einheitliche Maßstäbe für den Aufbau und die 

Bemessung der Besoldung einschließlich der 

Bewertung der Ämter sowie Mindest-und 

Höchstbeträge vorsehen. Der Zustimmung des 

Bundesrates bedürfen auch Gesetze nach 

Artikel 73 Nr. 8, die von den nach Satz 1 

getroffenen Regelungen abweichen. 

(3) Absatz 2 gilt für Rahmenvorschriften nach 

Artikel 98 Absatz 3 Satz 2 und Gesetze nach 

Artikel 98 Absatz 1 entsprechend.  

público, à medida que o artigo 74a não disponha 

de outro modo; 

1a. os princípios gerais do regime do ensino 

superior; 

2. o regime jurídico geral da imprensa; 

3. o regime da caça, a proteção da natureza e a 

preservação da paisagem natural; 

4. a distribuição da terra, a ordenação do 

território e o regime da água; 

5. o regime do registro e da identificação civil. 

(2) Os preceitos-moldura do número 1 do 

parágrafo primeiro podem, com a aprovação do 

Conselho Federal, prever também parâmetros 

unitários para a criação e mensuração da 

remuneração, inclusive da avaliação dos órgãos 

públicos, bem como contribuições mínimas e 

máximas As leis de acordo com o número 8 do 

artigo 73, que divergirem da regulamentação da 

primeira parte deste artigo, necessitam da 

aprovação do Conselho Federal.  

(3) O parágrafo segundo vale também para os 

preceitos-moldura editados de acordo com o 

artigo 98, parágrafo 3º, segunda parte e com o 

artigo 98, parágrafo 1º. 

 

Art. 75 GG – de 1994 até 2006 Art. 75 GG – de 1994 até 2006 (Traduzido) 

(1) Der Bund hat das Recht, unter den 

Voraussetzungen des Artikels 72 

Rahmenvorschriften für die Gesetzgebung der 

Länder zu erlassen über: 

1. die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen 

Dienste der Länder, Gemeinden und anderen 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

stehenden Personen, soweit Artikel 74a nichts 

anderes bestimmt; 

1a. die allgemeinen Grundsätze des 

Hochschulwesens; 

2. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der 

Presse; 

(1) A União tem o direito, obedecidos os 

requisitos do artigo 72, de editar preceitos-

moldura sobre: 

1. as relações jurídicas das pessoas que 

integram o serviço público dos Estados, 

Municípios e outras pessoas jurídicas de direito 

público, à medida que o artigo 74a não disponha 

de outro modo; 

1a. os princípios gerais do regime do ensino 

superior; 

2. o regime jurídico geral da imprensa; 
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3. das Jagdwesen, den Naturschutz und die 

Landschaftspflege; 

4. die Bodenverteilung, die Raumordnung und 

den Wasserhaushalt; 

5. das Melde- und Ausweiswesen; 

6. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen 

Abwanderung ins Ausland. 

Artikel 72 Abs.3 gilt entsprechend. 

(2) Rahmenvorschriften dürfen nur in 

Ausnahmefällen in Einzelheiten gehende oder 

unmittelbar geltende Regelungen enthalten. 

(3) Erlässt der Bund Rahmenvorschriften, so 

sind die Länder verpflichtet, innerhalb einer 

durch das Gesetz bestimmten angemessenen 

Frist die erforderlichen Landesgesetze zu 

erlassen. 

3. o regime da caça, a proteção da natureza e a 

preservação da paisagem natural; 

4. a distribuição da terra, a ordenação do 

território e o regime da água; 

5. o regime do registro e da identificação civil; 

6. a proteção dos bens culturais alemães contra 

o seu envio para o exterior. 

Artigo 72, parágrafo 3º, aplica-se 

correspondentemente. 

(2) Os preceitos-moldura devem, somente em 

casos excepcionais, descer a minucias ou conter 

regulamentações de aplicabilidade direta. 

(3) Se a União editar preceitos-moldura, os 

Estados estão obrigados a editar, dentro de um 

prazo razoável estabelecido pela lei, as leis 

estaduais necessárias. 

 

Art. 83 GG  Art. 83 (Traduzido) 

Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene 

Angelegenheit aus, soweit dieses Grundgesetz 

nichts anderes bestimmt oder zuläßt. 

Os Estados excutam as leis federais como 

assunto próprio, à medida que esta Lei 

Fundamental não determine ou permita de outro 

modo. 

 

Art. 84 GG – até 2006 Art. 84 GG – até 2006 (Traduzido) 

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als 

eigene Angelegenheit aus, so regeln sie die 

Einrichtung der Behörden und das 

Verwaltungsverfahren, soweit nicht 

Bundesgesetze mit Zustimmung des 

Bundesrates etwas anderes bestimmen. 

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung 

des Bundesrates allgemeine 

Verwaltungsvorschriften erlassen. 

(3) Die Bundesregierung übt die Aufsicht 

darüber aus, dass die Länder die Bundesgesetze 

dem geltenden Rechte gemäß ausführen. Die 

Bundesregierung kann zu diesem Zwecke 

Beauftragte zu den obersten Landesbehörden 

entsenden, mit deren Zustimmung und, falls 

diese Zustimmung versagt wird, mit 

(1) Caso os Estados executem as leis federais 

como assunto próprio, eles regulam a 

organização dos Behörden e o procedimento 

administrativo, à medida que lei federal com a 

aprovação do Conselho Federal não disponha 

de outro modo. 

(2) O governo federal pode, com a aprovação 

do Conselho Federal, editar preceitos 

administrativos de caráter geral. 

(3) O governo federal exerce a supervisão se os 

Estados executam a lei federal de acordo com o 

direito vigente. O governo federal pode, para 

este fim, enviar delegados para as mais altas 

autoridades estaduais, com o seu 

consentimento, e este consentimento seja 

denegado, mediante consentimento do 
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Zustimmung des Bundesrates auch zu den 

nachgeordneten Behörden. 

(4) Werden Mängel, die die Bundesregierung 

bei der Ausführung der Bundesgesetze in den 

Ländern festgestellt hat, nicht beseitigt, so 

beschließt auf Antrag der Bundesregierung oder 

Landes der Bundesrat, ob das Land das Recht 

verletzt hat. Gegen den Beschluß des 

Bundesrates kann das 

Bundesverfassungsgericht angerufen werden. 

(5) Der Bundesregierung kann durch 

Bundesgesetz, das der Zustimmung des 

Bundesrates bedarf, zur Ausführung von 

Bundesgesetzen die Befugnis verliehen werden, 

für besondere Fälle Einzelweisungen zu 

erteilen. Sie sind, außer wenn die 

Bundesregierung den Fall für dringlich erachtet, 

an die obersten Landesbehörden zu richten. 

Conselho Federal, também para junto das 

autoridades subordinadas. 

(4) Se o governo federal constatar que existem 

falhas na execução de leis federais nos Estados, 

e estas não forem eliminadas, então decidirá o 

Conselho Federal, a requerimento do governo 

federal ou do Estado, se este último violou o 

direito.  Contra esta decisão do Conselho 

Federal pode-se provocar o Tribunal 

Constitucional Federal. 

(5) Por meio de lei federal que necessita a 

aprovação do Conselho Federal, pode ser 

atribuído ao governo federal a faculdade de 

determinar instruções individuais em casos 

específicos. Estas instruções devem ser 

direcionadas às mais altas autoridades da 

administração estadual, salvo se o governo 

federal considerar o caso urgente. 

 

Art. 84 GG – após 2006 Art. 84 GG – após 2006 (Traduzido) 

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als 

eigene Angelegenheit aus, so regeln sie die 

Einrichtung der Behörden und das 

Verwaltungsverfahren. Wenn Bundesgesetze 

etwas anderes bestimmen, können die Länder 

davon abweichende Regelungen treffen. Hat ein 

Land eine abweichende Regelung nach Satz 2 

getroffen, treten in diesem Land hierauf 

bezogene spätere bundesgesetzliche 

Regelungen der Einrichtung der Behörden und 

des Verwaltungsverfahren frühestens sechs 

Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit 

nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes 

bestimmt ist. Artikel 72 Abs 3 Satz 3 gilt 

entsprechend. In Ausnahmefällen kann der 

Bund wegen eines besonderen Bedürfnis nach 

bundeseinheilicher Regelung das 

Verwaltungsverfahren ohne 

Abweichungsmöglichkeit für die Länder regeln. 

Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des 

Bundesrates. Durch Bundesgesetz dürfen 

Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben 

nicht übertragen werden. 

 

(1) Caso os Estados executem as leis federais 

como assunto próprio, eles regulam a 

organização dos Behörden e o procedimento 

administrativo. Se a lei federal dispuser de 

outro modo, os Estados podem editar 

regulamentação divergente. Se um Estado 

editar uma regulamentação divergente no 

sentido do 2º período desse parágrafo, 

regulamentação subsequente por lei federal 

sobre organização dos Behörden e sobre 

processo administrativo passará a vigorar no 

mínimo seis meses depois da sua publicação, 

desde que, com o consentimento do Conselho 

Federal, não tenha sido disposto de outro modo. 

O artigo 72 III vigora respectivamente. A 

União pode, em casos excepcionais devido a 

uma necessidade especial de regulamentação 

federal uniforme, regulamentar o procedimento 

administrativo sem que haja possibilidade de 

regulamentação divergente dos Estados. Estas 

leis necessitam de aprovação do Conselho 

Federal. Lei federal não pode transferir tarefas 

aos Municípios e associações de Municípios. 
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(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung 

des Bundesrates allgemeine 

Verwaltungsvorschriften erlassen. 

(3) Die Bundesregierung übt die Aufsicht 

darüber aus, dass die Länder die Bundesgesetze 

dem geltenden Rechte gemäß ausführen. Die 

Bundesregierung kann zu diesem Zwecke 

Beauftragte zu den obersten Landesbehörden 

entsenden, mit deren Zustimmung und, falls 

diese Zustimmung versagt wird, mit 

Zustimmung des Bundesrates auch zu den 

nachgeordneten Behörden. 

(4) Werden Mängel, die die Bundesregierung 

bei der Ausführung der Bundesgesetze in den 

Ländern festgestellt hat, nicht beseitigt, so 

beschließt auf Antrag der Bundesregierung oder 

Landes der Bundesrat, ob das Land das Recht 

verletzt hat. Gegen den Beschluß des 

Bundesrates kann das 

Bundesverfassungsgericht angerufen werden. 

(5) Der Bundesregierung kann durch 

Bundesgesetz, das der Zustimmung des 

Bundesrates bedarf, zur Ausführung von 

Bundesgesetzen die Befugnis verliehen werden, 

für besondere Fälle Einzelweisungen zu 

erteilen. Sie sind, außer wenn die 

Bundesregierung den Fall für dringlich erachtet, 

an die obersten Landesbehörden zu richten. 

(2) O governo federal pode, com a aprovação 

do Conselho Federal, editar preceitos 

administrativos de caráter geral. 

(3) O governo federal exerce a supervisão se os 

Estados executam a lei federal de acordo com o 

direito vigente. O governo federal pode, para 

este fim, enviar delegados para as mais altas 

autoridades estaduais, com o seu 

consentimento, e este consentimento seja 

denegado, mediante consentimento do 

Conselho Federal, também para junto das 

autoridades subordinadas. 

(4) Se o governo federal constatar que existem 

falhas na execução de leis federais nos Estados, 

e estas não forem eliminadas, então decidirá o 

Conselho Federal, a requerimento do governo 

federal ou do Estado, se este último violou o 

direito.  Contra esta decisão do Conselho 

Federal pode-se provocar o Tribunal 

Constitucional Federal. 

(5) Por meio de lei federal que necessita a 

aprovação do Conselho Federal, pode ser 

atribuído ao governo federal a faculdade de 

determinar instruções individuais em casos 

específicos. Estas instruções devem ser 

direcionadas às mais altas autoridades da 

administração estadual, salvo se o governo 

federal considerar o caso urgente.  

 

Art. 85 GG – até 2006 Art. 85 GG – até 2006 (Traduzido) 

(1)  Führen die Länder die Bundesgesetze im 

Auftrage des Bundes aus, so bleibt die 

Einrichtungen der Behörden Angelegenheit der 

Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit 

Zustimmung des Bundesrates etwas anderes 

bestimmen. 

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung 

des Bundesrates allgemeine 

Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die 

einheitliche Ausbildung der Beamten und 

Angestellten regeln. Die Leiter der 

Mittelbehörden sind mit ihrem Einvernehmen 

zu bestellen. 

(1) Caso os Estados executem leis federais sob 

as ordens da União, a organização dos 

Behörden permanece assunto dos Estados, 

desde que lei federal com a aprovação do 

Conselho Federal não disponha de outro modo. 

(2) O governo federal pode, com a aprovação 

do Conselho Federal, editar preceitos 

administrativos de caráter geral. Ele pode 

regulamentar a formação uniforme dos 

servidores públicos e empregados. Os 

direitores das autoridades estatais medianas 

devem ser nomeados com o seu consentimento. 
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(3) Die Landesbehörden unterstehen den 

Weisungen der Zuständigen obersten 

Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer 

wenn die Bundesregierung es für dringlich 

erachtet, an die obersten Landesbehörden zu 

richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die 

obersten Landesbehörden sicherzustellen. 

(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf 

Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der 

Ausführung. Die Bundesregierung kann zu 

diesem Zwecke Bericht und Vorlage der Akten 

verlangen und Beauftragte zu allen Behörden 

entsenden 

(3) As autoridades estaduais permanecem sob 

as ordens das mais altas autoridades federais. 

As instruções devem, exceto se o governo 

federal considerar o caso urgente, ser dirigidas 

às mais altas autoridades da administração 

estadual. A execução das instruções deve ser 

assegurada pelas mais altas autoridades 

públicas estaduais. 

(4) A supervisão federal abrange a legalidade e 

a conveniência da execução. A Administração 

Federal pode, para este fim, exigir relatórios e 

apresentação de documentos e enviar 

delegados a todos os órgãos públicos. 

 

Art. 85 GG – após 2006 Art. 85 GG – após 2006 (traduzido) 

(1)  Führen die Länder die Bundesgesetze im 

Auftrage des Bundes aus, so bleibt die 

Einrichtungen der Behörden Angelegenheit der 

Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit 

Zustimmung des Bundesrates etwas anderes 

bestimmen. Durch Bundesgesetz dürfen 

Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben 

nicht übertragen werden. 

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung 

des Bundesrates allgemeine 

Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die 

einheitliche Ausbildung der Beamten und 

Angestellten regeln. Die Leiter der 

Mittelbehörden sind mit ihrem Einvernehmen 

zu bestellen. 

(3) Die Landesbehörden unterstehen den 

Weisungen der Zuständigen obersten 

Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer 

wenn die Bundesregierung es für dringlich 

erachtet, an die obersten Landesbehörden zu 

richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die 

obersten Landesbehörden sicherzustellen. 

(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich aud 

Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der 

Ausführung. Die Bundesregierung kann zu 

diesem Zwecke Bericht und Vorlage der Akten 

(1) Quando os Estados executam leis federais 

sob as ordens da União, a organização dos 

Behörden permanece assunto dos Estados, 

desde que lei federal com a aprovação do 

Conselho Federal não disponha de outro modo. 

Lei Federal não pode transferir tarefas aos 

Municípios e às associações de Municípios não 

podem  

(2) O governo federal, com a aprovação do 

Conselho Federal, editar preceitos 

administrativos de caráter geral. Ele pode 

regulamentar a formação uniforme dos 

servidores públicos e empregados. Os 

direitores das autoridades estatais medianas 

devem ser nomeados com o seu consentimento. 

(3) As autoridades estaduais permanecem sob 

as ordens das mais altas autoridades federais. 

As instruções devem, exceto se o governo 

federal considerar o caso urgente, ser dirigidas 

às mais altas autoridades da administração 

estadual. A execução das instruções deve ser 

assegurada pelas mais altas autoridades 

públicas estaduais. 

(4) A supervisão federal abrange a legalidade e 

a conveniência da execução. A Administração 

Federal pode, para este fim, exigir relatórios e 
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verlangen und Beauftragte zu allen Behörden 

entsenden 

apresentação de documentos e enviar 

delegados a todos os órgãos públicos. 

 

Art. 86 GG Art. 86 GG (Traduzido) 

Führt der Bund die Gesetze durch bundeseigene 

Verwaltung oder durch bundesunmittelbare 

Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen 

Rechtes aus, so erlässt die Bundesregierung, 

soweit nicht das Gesetz Besonderes vorschreibt, 

die allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Sie 

regelt, soweit das Gesetz nichts anderes 

bestimmt, die Einrichtung der Behörden. 

Caso a União execute as leis por meio de 

Administração Federal própria ou por meio de 

pessoas jurídicas ou entidades de direito 

público ligadas diretamente à União, o governo 

federal então editará preceitos administrativos 

de caráter geral, desde que a lei não disponha 

de modo específico. O governo federal regula, 

desde que a lei não disponha de outro modo, a 

organização administrativa. 

 

Art. 87 GG – redação originária Art. 87 GG – redação originária (Traduzido) 

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem 

Verwaltungsunterbau werden geführt der 

Auswärtige Dienst, die 

Bundesfinanzverwaltung, die 

Bundeseisenbahnen, die Bundespost und nach 

Maßgabe des Artikels 89 die Verwaltung der 

Bundeswasserstraßen und der Schiffahrt. Durch 

Bundesgesetz können 

Bundesgrenzschutzbehörden, Zentralstellen für 

das polizeiliche Auskunfts- und 

Nachrichtenwesen, zur Sammlung von 

Unterlagen für Zwecke des 

Verfassungsschutzes und für die 

Kriminalpolizei eingerichtet werden. 

(2) Als bundesunmittelbare Körperschaften des 

öffentlichen Rechtes werden diejenigen sozialen 

Versicherungsträger geführt, deren 

Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet 

eines Landes hinaus erstreckt. 

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für 

die dem Bunde die Gesetzgebung zusteht, 

selbständige Bundesoberbehörden und neue 

bundesunmittelbare Körperschaften und 

Anstalten des öffentlichen Rechtes durch 

Bundesgesetz errichtet werden. Erwachsen dem 

Bunde auf Gebieten, für die ihm die 

Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben, so 

können bei dringendem Bedarf bundeseigene 

Mittel- und Unterbehörden mit Zustimmung des 

(1) São executados pela administração federal 

por meio de sua própria estrutura 

administrativa os serviços de relações 

exteriores, a administração financeira federal, 

as ferrovias federais, o correio federal e, de 

acordo com artigo 89, a administração dos 

cursos de água federais e de navegação. Por 

meio de lei federal podem ser instituídos órgãos 

federais de proteção de fronteiras, entidades 

centrais para informação e comunicação 

policiais e para a coleta de documentação com 

a finalidade de proteção da constituição e para 

a polícia criminal. 

(2) São executados por meio de corporações de 

direito público ligadas diretamente à União 

aquelas instituições de previdência social cuja 

jurisdição ultrapasse o território de um Estado. 

(3) Além disso, podem ser instituídos, para os 

assuntos nos quais a União detém a 

competência legislativa, autoridades federais 

superiores independentes e novas pessoas e 

entes de direito público ligadas diretamente à 

União. Caso surjam novas tarefas em relação às 

quais a União detenha a competência 

legislativa, podem ser instituídos, no caso de 

necessidade urgente, órgãos federais próprios 

intermediários e subordinados, com a 

aprovação do Conselho Federal e da maioria 

dos membros do Parlamento Federal. 
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Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder 

des Bundestages errichtet werden. 
 

Art. 87 GG – de 1972 até 1994 Art. 87 GG – de 1972 até 1994 (Traduzido) 

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem 

Verwaltungsunterbau werden geführt der 

Auswärtige Dienst, die 

Bundesfinanzverwaltung, die 

Bundeseisenbahnen, die Bundespost und nach 

Maßgabe des Artikels 89 die Verwaltung der 

Bundeswasserstraßen und der Schifffahrt. 

Durch Bundesgesetz können 

Bundesbegrenzschutzbehörden, Zentralstellen 

für das polizeiliche Auskunfts- und 

Nachrichtenwesen, für die Kriminalpolizei und 

zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke des 

Verfassungsschutzes und des Schutzes gegen 

Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch 

Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange 

der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 

eingerichtet werden. 

(2) Als bundesunmittelbare Körperschaften des 

öffentlichen Rechtes werden diejenigen sozialen 

Versicherungsträger geführt, deren 

Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet 

eines Landes hinaus erstreckt. 

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für 

die dem Bunde die Gesetzgebung zusteht, 

selbständige Bundesoberbehörden und neue 

bundesunmittelbare Körperschaften und 

Anstalten des öffentlichen Rechtes durch 

Bundesgesetz errichtet werden. Erwachsen dem 

Bunde auf Gebieten, für die ihm die 

Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben, so 

können bei dringendem Bedarf bundeseigene 

Mittel- und Unterbehörden mit Zustimmung des 

Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder 

des Bundestages errichtet werden. 

(1) São executados pela administração federal 

por meio de sua própria estrutura 

administrativa os serviços de relações 

exteriores, a administração financeira federal, 

as ferrovias federais, o correio federal e, de 

acordo com o artigo 89, a administração dos 

cursos de água federais e de navegação. Por 

meio de lei federal podem ser instituídos órgãos 

federais de proteção de fronteiras, entidades 

centrais para informação e comunicação 

policiais, para a polícia criminal e para a coleta 

de documentação com a finalidade de proteção 

da constituição e de proteção contra os esforços 

realizados no território federal que, por meio do 

emprego da violência ou de atos preparatórios 

nesse sentido, ponham em perigo os interesses 

da República Federativa da Alemanha no 

estrangeiro. 

(2) São executados por meio de corporações de 

direito público ligadas diretamente à União 

aquelas instituições de previdência social cuja 

jurisdição ultrapasse o território de um Estado. 

(3) Além disso, podem ser instituídos, para os 

assuntos nos quais a União detém a 

competência legislativa, autoridades federais 

superiores independentes e novas pessoas e 

entes de direito público ligadas diretamente à 

União. Caso surjam novas tarefas em relação às 

quais a União detenha a competência 

legislativa, podem ser instituídos, no caso de 

necessidade urgente, órgãos federais próprios 

intermediários e subordinados, com a 

aprovação do Conselho Federal e da maioria 

dos membros do Parlamento Federal. 

 

Art. 87 GG – a partir de 1994 Art. 87 GG – a partir de 1994 (Traduzido) 

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem 

Verwaltungsunterbau werden geführt der 

Auswärtige Dienst, die 

(1) São executados pela administração federal 

por meio de sua própria estrutura 

administrativa os serviços de relações 
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Bundesfinanzverwaltung und nach Maßgabe 

des Artikels 89 die Verwaltung der 

Bundeswasserstraßen und der Schifffahrt. 

Durch Bundesgesetz können 

Bundesgrenzschutzbehörden, Zentralstellen für 

das polizeiliche Auskunfts- und 

Nachrichtenwesen, für die Kriminalpolizei und 

zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke des 

Verfassungsschutzes und des Schutzes gegen 

Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch 

Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange 

der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 

eingerichtet werden. 

(2) Als bundesunmittelbare Körperschaften des 

öffentlichen Rechtes werden diejenigen sozialen 

Versicherungsträger geführt, deren 

Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet 

eines Landes hinaus erstreckt. Soziale 

Versicherungsträger, deren Zuständigkeit sich 

über das Gebiet eines Landes, aber nicht über 

mehr als drei Länder hinaus erstreckt, werden 

abweichend von Satz 1 als landesunmittelbare 

Körperschaften des öffentlichen Rechts geführt, 

wenn das aufsichtsführende Land durch die 

beteiligten Länder bestimmt ist. 

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für 

die dem Bunde die Gesetzgebung zusteht, 

selbstständige Bundesoberbehörden und neue 

bundesunmittelbare Körperschaften und 

Anstalten des öffentlichen Rechtes durch 

Bundesgesetz errichtet werden. Erwachsen dem 

Bunde auf Gebieten, für die ihm die 

Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben, so 

können bei dringendem Bedarf bundeseigene 

Mittel- und Unterbehörden mit Zustimmung des 

Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder 

des Bundestages errichtet werden.  

exteriores, a administração financeira federal, 

e, de acordo com o artigo 89, a administração 

dos cursos de água federais e de navegação. Por 

meio de lei federal podem ser instituídos órgãos 

federais de proteção de fronteiras, entidades 

centrais para informação e comunicação 

policiais, para a polícia criminal e para a coleta 

de documentação com a finalidade de proteção 

da constituição e de proteção contra os esforços 

realizados no território federal que, por meio do 

emprego da violência ou de atos preparatórios 

nesse sentido ponham em perigo os interesses 

da República Federal da Alemanha no 

estrangeiro.  

 

(2) São executados por meio de corporações de 

direito público ligadas diretamente à União 

aquelas instituições de previdência social cuja 

jurisdição ultrapasse o território de um Estado. 

Instituições de previdência social, cuja 

competência ultrapasse o território de um 

Estado mas que não se estenda sobre o território 

de mais de três Estados podem ser executadas, 

de forma divergente do disposto no primeiro 

período por meio de corporações de direito 

público diretamente ligadas aos Estados, se os 

Estados envolvidos definirem qual deles 

exercitará a supervisão. 

 

(3) Além disso, podem ser instituídos, para os 

assuntos nos quais a União detém a 

competência legislativa, autoridades federais 

superiores independentes e novas pessoas e 

entes de direito público ligadas diretamente à 

União. Caso surjam novas tarefas em relação às 

quais a União detenha a competência 

legislativa, podem ser instituídos, no caso de 

necessidade urgente, órgãos federais próprios 

intermediários e subordinados, com a 

aprovação do Conselho Federal e da maioria 

dos membros do Parlamento Federal.  

 

Art. 91a GG – de 1969 até 1970 Art. 91a – de 1969 até 1970 (Traduzido) 

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei 

der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, 

(1) A União colabora com o cumprimento de 

tarefas dos Estados nas seguintes áreas, se estas 
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wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit 

bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes 

zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 

erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben): 

1. Ausbau und Neubau von wissenschaftlichen 

Hochschulen einschließlich der 

Hochschulkliniken, 

2. Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur, 

3. Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes. 

(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des 

Bundesrates werden die 

Gemeinschaftsaufgaben näher bestimmt.  Das 

Gesetz soll allgemeine Grundsätze für ihre 

Erfüllung enthalten. 

(3) Das Gesetz trifft Bestimmungen über das 

Verfahren und über Einrichtungen für eine 

gemeinsame Rahmenplannung. Die Aufnahme 

eines Vorhabens in die Rahmenplannung bedarf 

der Zustimmung des Landes, in dessen Gebiet 

es durchgeführt wird. 

(4) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 

Nr. 1 und 2 die Hälfte der Ausgaben in jedem 

Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 trägt 

der Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung 

ist für alle Länder einheitlich festzusetzen. Das 

Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der 

Mittel bleibt der Feststellung in den 

Haushaltplänen des Bundes und der Länder 

vorbehalten. 

(5) Bundesregierung und Bundesrat sind auf 

Verlangen über die Durchführung der 

Gemeinschaftsaufgaben zu unterrichten. 

tarefas forem significativas para a coletividade 

e se a colaboração da União for necessária para 

a melhora das condições de vida (tarefas 

comuns): 

1. Ampliação e construção de instituições 

científicas de ensino superior, inclusive clínicas 

de instituições de ensino superior; 

2. Melhoria da estrutura econômica regional; 

3. Melhoria da estrutura agrária e da proteção 

costeira.  

(2) Por meio de lei federal com a aprovação do 

Conselho Federal, as tarefas comuns serão 

reguladas em pormenores. A lei federal deve 

conter princípios gerais para o seu 

cumprimento. 

(3) A lei conterá determinações sobre 

procedimento e sobre as instituições para um 

planejamento-moldura comum. A inserção de 

um projeto no planejamento-moldura demanda 

a aprovação do Estado em cujo território ele 

será executado. 

(4) A União arcará nos casos designados no 

parágrafo 1º, Números 1 e 2, a metade dos 

gastos em cada Estado. Nos casos inscritos no 

parágrafo 1º, Número 3, a União arcará com 

pelo menos metade; a participação deve ser 

fixada de forma uniforme para todos os 

Estados. A lei regulará os pormenores. O 

fornecimento dos meios fica condicionada à 

inscrição nos planos orçamentários da União e 

dos Estados. 

(5) Caso o exijam, governo federal e  Conselho 

Federal deverão ser informados sobre a 

execução de tarefas comuns. 

 

Art. 91a GG – de 1970 até 2006 Art. 91a GG – de 1970 até 2006 (Traduzido) 

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei 

der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, 

wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit 

bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes 

zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 

erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben): 

(1) A União colabora com o cumprimento de 

tarefas dos Estados nas seguintes áreas, se estas 

tarefas forem significativas para a coletividade 

e se a colaboração da União for necessária para 

a melhora das condições de vida (tarefas 

comuns): 
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1. Ausbau und Neubau von Hochschulen 

einschließlich der Hochschulkliniken, 

2. Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur, 

3. Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes. 

(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des 

Bundesrates werden die 

Gemeinschaftsaufgaben näher bestimmt.  Das 

Gesetz soll allgemeine Grundsätze für ihre 

Erfüllung enthalten. 

(3) Das Gesetz trifft Bestimmungen über das 

Verfahren und über Einrichtungen für eine 

gemeinsame Rahmenplannung. Die Aufnahme 

eines Vorhabens in die Rahmenplannung bedarf 

der Zustimmung des Landes, in dessen Gebiet 

es durchgeführt wird. 

(4) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 

Nr. 1 und 2 die Hälfte der Ausgaben in jedem 

Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 trägt 

der Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung 

ist für alle Länder einheitlich festzusetzen. Das 

Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der 

Mittel bleibt der Feststellung in den 

Haushaltplänen des Bundes und der Länder 

vorbehalten. 

(5) Bundesregierung und Bundesrat sind auf 

Verlangen über die Durchführung der 

Gemeinschaftsaufgaben zu unterrichten 

1. Ampliação e construção de instituições de 

ensino superior, inclusive clínicas de 

instituições de ensino superior; 

2. Melhoria da estrutura econômica regional; 

3. Melhoria da estrutura agrária e da proteção 

costeira.  

(2) Por meio de lei federal com a aprovação do 

Conselho Federal, as tarefas comuns serão 

reguladas em pormenores. A lei federal deve 

conter princípios gerais para o seu 

cumprimento. 

(3) A lei conterá determinações sobre 

procedimento e sobre as instituições para um 

planejamento-moldura comum. A inserção de 

um projeto no planejamento-moldura demanda 

a aprovação do Estado em cujo território ele 

será executado. 

(4) A União arcará nos casos designados no 

parágrafo 1º, Números 1 e 2, a metade dos 

gastos em cada Estado. Nos casos inscritos no 

parágrafo 1º, Número 3, a União arcará com 

pelo menos metade; a participação deve ser 

fixada de forma uniforme para todos os 

Estados. A lei regulará os pormenores. O 

fornecimento dos meios fica condicionada à 

inscrição nos planos orçamentários da União e 

dos Estados. 

(5) Caso o exijam, governo federal e  Conselho 

Federal deverão ser informados sobre a 

execução de tarefas comuns. 

 

Art. 91a GG – após 2006 Art. 91a GG – após 2006 (Traduzido) 

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei 

der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, 

wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit 

bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes 

zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 

erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben): 

1. Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur, 

(1) A União colabora com o cumprimento de 

tarefas dos Estados nas seguintes áreas, se estas 

tarefas forem significativas para a coletividade 

e se a colaboração da União for necessária para 

a melhora das condições de vida (tarefas 

comuns): 

1. Melhoria da estrutura econômica regional; 

2. Melhoria da estrutura agrária e da proteção 

costeira. 
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2. Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes.  

(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des 

Bundesrates werden die 

Gemeinschaftsaufgaben sowie Einzelheiten der 

Koordinierung näher bestimmt.  

(3) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 

Nr 1 die Hälfte der Ausgaben in jedem Land. In 

den Fällen des Absatzes 1 Nr 2 trägt der Bund 

mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für 

alle Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere 

regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel 

bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen 

des Bundes und der Länder vorbehalten. 

(2) Por meio de lei federal com a aprovação do 

Conselho Federal, as tarefas comuns, bem 

como os detalhes da cooperação, serão 

reguladas em pormenores. 

(3) A União arcará nos casos designados no 

parágrafo 1º, Número 1, a metade dos gastos 

em cada Estado. Nos casos inscritos no 

parágrafo 1º, Número 2, a União arcará com 

pelo menos metade; a participação deve ser 

fixada de forma uniforme para todos os 

Estados. A lei regulará os pormenores. O 

fornecimento dos meios fica condicionada à 

inscrição nos planos orçamentários da União e 

dos Estados. 

 

 

Art. 91b GG – de 1969 até 2006 Art. 91b GG – de 1969 até 2006 (Traduzido) 

Bund und Länder können auf Grund von 

Vereinbarungen bei der Bildungsplannung und 

bei der Förderung von Einrichtungen und 

Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung 

von überregionaler bedeutung 

zusammenwirken. Die Aufteilung der Kosten 

wird in der Vereinbarung geregelt 

União e Estados podem, em razão de acordos, 

colaborar no planejamento do ensino e na 

promoção de instituições e projetos de pesquisa 

científica de interesse supraregional. A divisão 

dos custos será regulamentada no acordo. 

 

Art. 91b GG – de 2006 até 2014 Art. 91b GG – de 2006 até 2014 (Traduzido) 

(1) Bund und Länder können auf Grund von 

Vereinbarungen in Fällen von überregionaler 

Bedeutung zusammenwirken bei der Förderung 

von: 

1. Einrichtungen und Vorhaben der 

wissenschaflichen Forschung außerhalb von 

Hochschulen; 

2. Vorhaben der Wissenschaft und Forschung 

an Hochschulen; 

3. Forschungsbauten an Hochschulen 

einschließlich Großgeräten 

Vereinbarungen nach Satz 1 Nr. 2 bedürfen der 

Zustimmung aller Länder 

(2) Bund und Länder können auf Grund von 

Vereinbarungen zur Festellung der 

Leistungfähigkeit des Bildungswesens im 

internationalen Vergleich und bei 

(1) União e Estados podem, em razão de 

acordos, colaborar em casos de importância 

suprarregional para a promoção de: 

1. Instituições e planos de pesquisa científica 

fora de instituições de ensino superior; 

2. Projetos de ciência e pesquisa em instituições 

de ensino superior; 

3. Construções para a pesquisa em instituições 

de ensino superior, inclusive grandes 

equipamentos 

Acordos nos termos do Nr. 2 do primeiro 

período necessitam da aprovação de todos os 

Estados. 

(2) União e Estados podem, em razão de 

acordos para a verificação do desempenho da 

educação em comparação internacional e 
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diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen 

zusammenwirken. 

(3) Die Kostentragung wird in der 

Vereinbarung geregelt 

colaborar nos relatórios e recomendações 

correspondentes. 

(3) O custeamento das despesas será 

regulamentado no acordo 

 

Art. 91b GG – a partir de 2014 Art. 91b GG – a partir de 2014 (Traduzido) 

(1) Bund und Länder können auf Grund von 

Vereinbarungen in Fällen überregionaler 

Bedeutung bei der Förderung von 

Wissenschaft, Forschung und Lehre 

zusammenwirken. Vereinbarungen, die im 

Schwerpunkt Hochschulen betreffen, bedürfen 

der Zustimmung aller Länder. Dies gilt nicht für 

Vereinbarungen über Forschungsbauten 

einschließlich Größgeräten 

(2) Bund und Länder können auf Grund von 

Vereinbarungen zur Feststellung der 

Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im 

internationalen Vergleich und bei 

diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen 

zusammenwirken 

(3) Die Kostentragung wird in der 

Vereinbarung geregelt 

(1) União e Estados podem, em razão de 

acordos em casos de importância 

suprarregional, colaborar para a promoção da 

ciência, pesquisa e ensino. Acordos, que digam 

respeito especialmente a instituições de ensino 

superior, necessitam de aprovação de todos os 

Estados. Isto não vale para acordos sobre 

construções para a pesquisa, inclusive grandes 

equipamentos.  

(2) União e Estados podem, em razão de 

acordos para a verificação do desempenho da 

educação em comparação internacional e 

colaborar nos relatórios e recomendações 

correspondentes. 

(3) O custeamento das despesas será 

regulamentado no acordo 

 


