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Art. 18. A organização político-administrativa da República

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.

SOBERANIA

AUTONOMIA



CAPACIDADES DA AUTONOMIA FEDERATIVA

Auto-organização Autogoverno Autoadministração

Criação de normas

Ter governo próprio,
a ser eleito pela
respectiva população

Autonomia para
organizar e prestar os
serviços que lhe são
próprios.



Com qual setor se 
identifica o estudo da 

Organização do Estado?



1º Setor 2º Setor 3º Setor 

É o próprio Estado

(administração

pública direta e

indireta).

Mercado (iniciativa

privada com fins

lucrativos).

Ex:

Concessionárias e 

permissionárias.

Sociedade Civil.

Sistema S, OS e

OSIP.



Art. 18 § 2º - Os Territórios Federais integram a União, e sua

criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de

origem serão reguladas em lei complementar.

NÃO SÃO COMPONENTES DA FEDERAÇÃO

INTEGRAM A UNIÃO

AUTARQUIAS 

PODEM SER SUBDIVIDIDOS EM MUNICÍPIOS



Cada Estado
constitui instituição
típica ou entidade
competente do
Estado Federal

Art. 18 § 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou

desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou

Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente

interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei

complementar.



ESTADOS MUNICÍPIOS

(Art. 18 § 3º) (Art. 18 § 4º)

✓ Plebiscito na população

diretamente interessada.

✓ Plebiscito nas populações dos 

municípios envolvidos.

Art. 18 § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento

de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período

determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios

envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal,

apresentados e publicados na forma da lei.



✓ Criação

✓ Incorporação

✓ Fusão

✓ Desmembramento

✓ Lei Estadual

✓ Prazo: Lei Comp.

Federal

✓ Estudo de viabilidade

municipal

✓ Plebiscito



Súmulas e 
Jurisprudências

Importantes



STF - Criação de novos Municípios

Para a criação de novos Municípios, o art. 18, § 4º da CF/88

exige a edição de uma Lei Complementar Federal

estabelecendo o procedimento e o período no qual os Municípios

poderão ser criados, incorporados, fundidos ou desmembrados.

Como atualmente não existe essa LC, as leis estaduais que

forem editadas criando novos Municípios são

INCONSTITUCIONAIS por violarem a exigência do § 4º do art.

18.

STF. Plenário. ADI 4992 MC/RO, rel. Min. Gilmar Mendes,

26/6./2013 (Info 712).



Horário de funcionamento de estabelecimento comercial 

Súmula vinculante 38-STF: É competente o município para fixar

o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Livre concorrência

Súmula vinculante 49-STF: Ofende o princípio da livre

concorrência lei municipal que impede a instalação de

estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada

área.



BENS REGRA EXCECÃO

AGUAS ESTADO UNIÃO

AGUAS EM DEPÓSITO FEITO POR OBRA FEDERAL ( Ex.
USINAS HIDRELETRICAS)

TERRAS
DEVOLUTAS 

ESTADO UNIÃO 
Indispensáveis a defesa (de fronteiras, fortes e vias

de comunicação) e a preservação ambiental

Lagos e Rios

✓ Em terreno de domínio federal

✓ Que banhem mais de um Estado

✓ Limite com outro país

✓ Que passam por outro país



BENS REGRA EXCECÃO

ILHA 
OCEÂNICA 

E 
COSTEIRA 

UNIÃO 

Município
Quando contiver a sede de
Município

Estado, Município ou terceiro, quando for de
seu domínio.

ILHA 
FLUVIAL E 
LACUSTRE 

ESTADO UNIÃO Limite com outro pais



BENS PÚBLICOS 

Bens Públicos 
de Uso Comum

São bens afetados (destinação pública)*
que, por determinação legal ou por sua
própria natureza, podem ser utilizados por
todos em igualdade de condições.
Independe de autorização pela
administração pública (Di Pietro).

Bens Públicos 
de Uso Especial

São os afetados (destinação pública)* na
busca do interesse público e não pela
coletividade. Bens de uso especial
dividem-se em Diretos e Indiretos:

São bens públicos
os de domínio
nacional
pertencentes as
pessoas jurídicas
de direito público
interno; todos os
outros são
particulares, seja
qual a for a
pessoa jurídica a
que pertencem
(CC, art. 89).

*Afetados: inalienáveis e indisponíveis.



Bens Públicos de Uso Especial 

Direto

Aquele que é utilizado
pelo Estado e compõe
a máquina
administrativa.

Ex: prédio,
computadores de uma
repartição, etc.

Indireto

O Estado não usa
diretamente mas ele
conserva com uma
finalidade específica.

Ex: terras indígenas;
terras de proteção
ambiental.



BENS PÚBLICOS 

Bens Públicos 
Dominicais

ou dominiais

São bens desafetados* que
pertencem ao acervo do Poder
Público sem destinação especial e
sem finalidade pública.

*Desafetados: constituem patrimônio disponível
do Estado, portanto podem ser alienados. Em
regra decorre de lei ou ato administrativo formal.

Características

Regra:
impenhoráveis e
imprescritíveis

Exceção: bens
públicos afetados:
1) impenhoráveis;
2)imprescritíveis;
3) inalienáveis;
4) indisponíveis.



E

MDF

ESTADO UNITÁRIO ESTADO FEDERADO

U



MODELOS DE FEDERALISMO
BRASILEIRO AMERICANO

SEGREGADOR

(TERCEIRO GRAU)
AGREGADOR

CENTRÍFUGO CENTRÍPETO

Confederação: não é uma forma de Estado propriamente dita, se

apresentando muito mais como uma junção de Estados, na qual

há uma distribuição geográfica do poder político, em que todos os

entes (participantes da confederação) são dotados de soberania.



CAPACIDADES DA AUTONOMIA FEDERATIVA

Auto-organização Autogoverno Autoadministração

Criação de normas

Ter governo próprio,
a ser eleito pela
respectiva população

Autonomia para
organizar e prestar os
serviços que lhe são
próprios.



ENTE FEDERATIVO INTERESSE

UNIÃO

ESTADOS

MUNICÍPIOS

DISTRITO FEDERAL

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

REGIONAL + LOCAL

competência expressa ou enumerada

competência residual ou remanescente

DIRETRIZ(ES)

NORMAS

GERAIS

PLANOS 



EXCEÇÃO

CRFB/1988, art. 25

§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante

concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da

lei, vedada a edição de medida provisória para a sua

regulamentação.

§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar,

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a

execução de funções públicas de interesse comum.



DISTRITO 
FEDERAL



Distrito Federal 

Competências

Estados 
+ 

Municípios 
(Art. 32 § 1º )

Algumas de suas
instituições são
organizadas e mantidas
pela União.

Autonomia:

parcialmente 
tutelada pela 

União.

Compostura singular 

(STF-ADI 3.756)

* Art. 18§ 1º Brasília é a Capital Federal.



NATUREZA

ADMINISTRATIVA

ou

MATERIAL 

LEGISLATIVA

U

U+

EXCLUSIVA

COMUM

PRIVATIVA

CONCORRENTE

(Art. 21) (Art. 22)

(Art. 23) (Art. 24)

E P

* A competência Comum é alcunhada como competência

concorrente horizontal.



Art. 21. Compete à União:

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações

internacionais;

II - declarar a guerra e celebrar a paz;

III - assegurar a defesa nacional;

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e

conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas

portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;



Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

V - serviço postal;

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,

desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de

2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1


a) É competência comum ...

b) É competência exclusiva ...

Incisos do enunciado

VERBO

no infinitivo
MUNICÍPIO?

SIM

COMUM

NÃO

EXCLUSIVA



a) É competência privativa legislar ...

b) É competência concorrente legislar ...

Incisos do 

enunciado

VERBO

no infinitivo
ESTADOS?

SIM

CONCORRENTE

NÃO

PRIVATIVA



COMPETÊNCIA EXCLUSIVA / COMUM

LEGISLAR

É competência comum legislar ...

É competência exclusiva legislar ...



COMPETÊNCIA PRIVATIVA / CONCORRENTE

LEGISLAR * obrigatório 
na oração

É competência privativa legislar ...

É competência privativa ...
CERTO

ERRADO

É competência concorrente legislar ...

É competência concorrente ...
CERTO

ERRADO

EX 1:

EX 2:



COMPETÊNCIAS

NATUREZA

ADMINISTRATIVA ou

MATERIAL
LEGISLATIVA

U

U+

EXCLUSIVA

COMUM

PRIVATIVA

CONCORRENTE

Indelegável Delegável

(U, E, DF, M) (U, E, DF, M*)

(21) (22)

(23) (24)

Verbo no infinitivo

Verbo no infinitivo 

E P

* M – Doutrina

E * DFL. Complementar



COMPETÊNCIAS ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO

EC 85/2015 AUTORIZA MUNICÍPIOS A PARTICIPAREM DA 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE SEM VÍNCULO COM A 

UNIÃO  

Art. 219-B § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. (Incluído

pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)



1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

TRIBUTÁRIO

ECONÔMICO

FINANCEIRO

URBANÍSTICO

PENITENCIÁRIO



I
U

E

Lei Federal

Lei Estadual

Normas Gerais

Normas Específicas



I
U

E

Lei Federal

Lei Estadual

Normas Gerais

Normas Específicas

II
U

E

Lei Federal

Lei Estadual

Normas Gerais

Normas Gerais e Específicas



I
U

E

Lei Federal

Lei Estadual

Normas Gerais

Normas Específicas

II
U

E

Lei Federal

Lei Estadual

Normas Gerais

Normas Gerais e Específicas

III
E Lei Estadual Normas Gerais + Específicas

suspende a eficácia

U Lei Federal Normas Gerais

Art. 24 § 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.



Art. 24
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.



CRITÉRIO VERTICAL E HORIZONTAL DE COMPETÊNCIAS

Pelo critério horizontal: fez a distribuição autônoma do poder

político no território nacional, base do Estado Federal. São as

competências exclusivas, privativas e comuns dos entes

federados.

Pelo critério vertical: adotou a técnica da prevalência do

interesse, conferindo à legislação federal uma prevalência em

relação à dos demais Entes federados. São as competências

concorrentes, suplementares e supletivas.

5



RESUMO: COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

a) Pode fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos

comerciais.

b) Pode fixar o tempo razoável de espera em fila dos usuários dos

serviços prestados pelos cartórios extrajudiciais.

c) Pode determinar a instalação de equipamentos destinados a

proporcionar conforto e segurança ao usuário do serviço

bancário.



d) Não pode estabelecer limitadores para a cobrança de

estacionamento em propriedades particulares. (direito civil - não

pode legislar - 22, I CF)

e) Pode legislar sobre questões relacionadas a edificações ou a

construções realizadas em seu território.

3



PONTOS MAIS COBRADOS – UNIÃO x MUNICÍPIOS 

1 - Horário de funcionamento do comércio local = Município

(interesse local) SV STF – 38

2 - Horário do funcionamento de instituições bancárias = União

(matéria civil) S 19 STJ

3 - Segurança bancária = Município (interesse local)

3



4 - Limites para cobrança de estacionamento em propriedade 

particular = União (matéria civil)

5 - Tempo de fila no banco = Município. (interesse local)

6- SV. 49 STF - Ofende o princípio da livre concorrência lei

municipal que impede a instalação de estabelecimentos

comerciais do mesmo ramo em determinada área.

3



MENSAGEM DO PROFESSOR

”Nunca se deve consentir em
rastejar quando se sente um
impulso para voar."

HELEN KELLER


